Rondje politiek door Stichting Puree, 2014
Beste politici van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad zijn weer in zicht. U gaat de strijd om de gunst van
de kiezer aan. De Stichting Puree is een cliëntenorganisatie in Bodegraven-Reeuwijk en komt op
voor de belangen van mensen met een bijstandsuitkering. Wij vragen ons af wat u gaat doen voor
de mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen of uitkering. Wat is uw sociale
paragraaf voor de komende vier jaar? Wat verwacht u van ons als Stichting Puree?
Graag komen we bij u langs om uw opvattingen en wensen te horen en om onszelf aan u voor te
stellen.

CDA:
Het CDA wil mensen erbij houden. Voorkomen dat mensen die van een (bijstands)uitkering moeten
leven zich terugtrekken uit de samenleving. Actief blijven en in de samenleving blijven staan is het
advies van het CDA. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid moeten zoveel mogelijk
gestimuleerd worden. De gemeente moet daarbij ondersteunen, zonder dat mensen van de
gemeente afhankelijk worden. Bijvoorbeeld een sportstimuleringspas. Het CDA streeft naar minder
regels, wil ruimte geven aan initiatieven en kennis die er is in de samenleving benutten. Het CDA
beschouwt stichting Puree als partner en ziet voor de Stichting Puree een actieve rol bij de tot stand
koming en de uitvoering van beleid. “Geef ons inzicht”. De gemeente moet vooral ondersteunen en
faciliteren.

PvdA:
De PvdA wil meer aandacht voor het armoede vraagstuk. De gemeente moet meer investeren in het
bestrijden van armoede met name onder gezinnen met kinderen. Geld wordt daarvoor door het Rijk
beschikbaar gesteld aan gemeenten maar komt niet ten goede aan de mensen die het nodig hebben.
De PvdA wil ook aandacht voor het niet-gebruik van mogelijkheden tot kwijtschelding en
mogelijkheden tot bijzondere bijstand. De gemeente moet actief voorlichten op de mogelijkheden en
zo het niet-gebruik terugdringen. Meer gericht op oplossingen dan op regels. De Stichting Puree kan
inzicht geven in de verhalen achter de getallen. Wat speelt er precies?

SGP
De SGP hecht veel waarde aan een brede opvatting van Zorg en Welzijn. In het bijzonder is er
aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Puree. SGP vind het
belangrijk dat deze groepen de ruimte krijgen om hun werk te doen. Gevraagd en ongevraagd
deskundig advies van Puree in Raad en Commissie is dan ook van harte welkom. Puree weet wat er
leeft onder haar doelgroep. Er ligt ook een taak voor de kerken. Vanuit sociaal betrokken zijn ziet SGP
het belang van samenwerking tussen kerken, gemeente en organisaties zoals Puree. Vota is daar een
goed voorbeeld van.

VVD
Goede communicatie is een speerpunt van de VVD. Een persoonlijke benadering is, juist bij mensen
die korter of langer afhankelijk zijn van een uitkering erg belangrijk. De VVD ziet daar voor de
Stichting Puree een deskundige en vertrouwelijke rol in. Bij de vorming van het nieuwe
klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente moet Puree een regulier spreekuur krijgen. Werk is
belangrijk. Als je kunt werken moet je werken. Voor wie niet kan werken, moet je zorgen. Ferm Werk

is de organisatie die mensen begeleid naar werk. Een goede cliëntenbehartiging bij Ferm Werk maakt
daar vanzelfsprekend deel van uit.

CU
Een werkzaam leven moet het doel blijven. Waar dat niet mogelijk is, is er ondersteuning van de
gemeente. Ferm Werk is de organisatie voor bevordering van de arbeidsparticipatie. CU wil
voorkomen dat er een tweedeling ontstaat: mensen die werken en mensen die niet werken. Het
leveren van een tegenprestatie ziet de CU dan ook als een middel om de drempel naar werk laag te
houden. In het bijzonder kijkt de CU naar gezinnen met kinderen die langdurig in de bijstand zitten.
Verruiming van de bijzondere bijstand is nodig om juist deze groep te ondersteunen. Wajong? Eerst
werk, dan herkeuring!

GL
Actief mensen in hun kracht zetten met een zichtbaar vangnet als dat nodig is. GroenLinks wil een
gemeente die niet tegenover, maar naast mensen met een uitkering staat en waar nodig een duwtje
in de goede richting geeft. Het gemeentebeleid moet gericht zijn op deelname aan de samenleving
door iedereen en sociale uitsluiting voorkomen.
Er moet een goed beeld is van het sociale beleid van de gemeente. Hoeveel mensen hebben een
uitkering? Wat zijn de trends? Hoe zit het met de ZZP’ers die weinig opdrachten hebben? Hoe vaak
past de gemeente kortingen op de uitkeringen toe? Worden mensen geïnformeerd over de
mogelijkheden tot kwijtschelding? Is de gemeente daar actief in of juist passief?

D66
D66 heeft vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Mensen het besef geven dat ze meedraaien in
de samenleving, ook als zij –tijdelijk- geen betaalde arbeid verrichten en afhankelijk zijn van een
uitkering. D66 steunt het beleid rond de tegenprestatie. Niet om te pesten, maar om
uitkeringsgerechtigden te betrekken bij de samenleving en daarmee hun kansen op het vinden van
betaalde arbeid te vergroten. De tegenprestatie sluit daarom aan bij de (werk) ervaring en helpt mee
in de ontwikkeling. In het bijzonder richt D66 zich op kinderen die in armoede moeten opgroeien.
Deze kinderen moeten geholpen worden met activiteiten die hun ontwikkeling ondersteunen. D66
wil zich hard maken voor een Jeugdsportfonds voor deze kinderen. Uitkeringsfraude wordt streng
aangepakt. D66 ziet Stichting Puree als een goede gesprekspartner met inzicht in de belangen van
deze doelgroep.

BBR
Het zelfstandig kunnen blijven functioneren staat voor BBR centraal. Daarvoor is een vast inkomen
nodig. Als het nodig is, is er een sociaal vangnet, maar langdurige afhankelijkheid van
inkomensondersteuning is onwenselijk. De gemeente moet duidelijk communiceren over de
mogelijkheden van dat sociaal vangnet. BBR wil voldoende budget vrijmaken om die goede
communicatie mogelijk te maken. De huidige werkwijze rond mensen die een bijstandsuitkering
willen aanvragen moet beter, meer aandacht voor de cliënt en meer privacy zodat de drempel naar
gemeentehuis of Ferm Werk zo laag mogelijk blijft. Burgerbelangen wil dat sport en cultuur ook voor
deze doelgroep bereikbaar blijft. Wij willen daarom geen bezuinigingen op regelingen als

'kinderen doen mee'.

