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Onderwerp:Advies SAM beleid

Geacht college
Hierbij bied ik u ons advies aan inzake het integraal schulden-, armoede- en minimabeleid 2019-2022.
Bij de totstandkoming van dit beleidsplan zijn we vanaf het begin nauw betrokken geweest, waarvoor onze
dank.
Toch zijn er nog een paar opmerkingen/adviezen:
1. Financiering SAM beleid
Deze paragraaf is niet ingevuld.
Vanuit de Seniorenraad komt de vraag naar voren of het meerjarenbeleid wel crisisbestendig is.
Van alle kanten wordt er op overheidsuitgaven bezuinigd. Waar komt het geld vandaan voor de uitvoering
van het SAM beleid. De uitvoering staat of valt met de aanwezigheid van voldoende financiële middelen. De
overheid en hier in het bijzonder de gemeente moet keuzes maken. Het SAM beleid kan door een andere
prioritering onder druk komen te staan.
De Seniorenraad adviseert voor het SAM beleid voldoende middelen (gespecificeerd per actiepunt) op de
begroting te vermelden en daarop niet te bezuinigen.
2. Uitval
De Nationale Ombudsman heeft op 13 september 2018 over deze problematiek een rapport uitgebracht:
“Een open deur? Het vervolg”. Hierin merkt de Ombudsman dat er sprake is van een uitvalpercentage van
30% als het gaat om het aantal aanmeldingen voor een eerste gesprek en het aantal intakegesprekken dat
uiteindelijk heeft plaatsgevonden.
De Seniorenraad merkt op dat het doen van de eerste stap: “het eerste gesprek” voor de meesten al een
zeer grote stap is. Het zou uitermate teleurstellend zijn wanneer een grote groep alsnog uitvalt.
De Seniorenraad adviseert de gemeente dan ook zich tot het uiterste in te spannen de uitval te beperken. In
alle gevallen dient in een dergelijk geval persoonlijk contact te worden opgenomen. Tevens (en dat adviseert
de Ombudsman ook) dient de gemeente goed vast te leggen wat de reden van de uitval is.
3. De senioren
Op de bladzijden 11 tot en met 13 van het meerjarenbeleid wordt aandacht besteed aan feiten en cijfers
2017.
De Seniorenraad verbaast zich er over dat in al die feiten en cijfers nergens melding wordt gemaakt van
senioren. Senioren met uitsluitend een AOW-uitkering (eventueel aangevuld met een klein pensioen) vallen
ook in de doelgroep (huishoudens met een inkomen tot het sociaal minimum. Ook in deze groep spelen
schulden en armoede een rol.
De Seniorenraad adviseert de gemeente om ook aandacht te besteden aan de senioren.
4. Vergrijzing
De Seniorenraad merkt op dat de grootste problemen nog komen en wijst daarbij op de vergrijzing.
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Veel ouderen hebben uitsluitend een AOW-uitkering. Dit wordt nog verder in de hand gewerkt door ZZP’ers
en mensen die voor een uitzendbureau werken. Zij bouwen geen pensioen op. Een steeds grotere groep zal
een beroep op de regeling gaan doen. Dat heeft gevolgen voor de financiering (zie punt 1).
De Seniorenraad adviseert de gemeente om ook aandacht te besteden aan de vergrijzing en de gevolgen
daarvan.
5. Laaggeletterdheid en intergenerationele armoede
Volkomen terecht is er voor gekozen om de laaggeletterdheid als speerpunt te nemen. Immers
laaggeletterdheid is maar al te vaak de basis van schulden en armoede. Laaggeletterdheid is vaak ook de
oorzaak van intergenerationele armoede.
De Seniorenraad merkt echter op dat deze problematiek al zeer lang bestaat. Het is tot op heden niet gelukt
de (kennelijk) aanwezige vicieuze cirkel te doorbreken. Het blijft dweilen met de kraan open.
De Seniorenraad vraagt zich af waarom het nu wel zou lukken.
Voorts gaat het om een groot aantal mensen (15.000 Emmenaren van 16 tot en met 65 jaar). Deze grote
groep zal intensief begeleid moet worden. De Seniorenraad vraagt zich af hoe dit gefinancierd gaat worden
(zie punt 1).
Tenslotte vraagt de Seniorenraad zich af of er ook aandacht wordt besteed aan de laaggeletterdheid onder
senioren.
De Seniorenraad adviseert bij het onderdeel laaggeletterdheid en intergenerationele armoede ook aandacht
te besteden aan senioren.
6. Energietransitie
De Seniorenraad is verheugd dat de energietransitie ook een plaats in het meerjarenbeleid heeft gekregen.
Dit laatste temeer omdat er naar gestreefd wordt de wijk Emmerhout al in 2027 energieneutraal te maken.
In het meerjarenbeleid wordt gesproken over “verkennen hoe problemen voorkomen kunnen worden”.
De Seniorenraad acht dat een te geringe inspanning. Al in een veel eerder stadium kunnen inwoners
geconfronteerd worden met de gevolgen van de energietransitie.
De Seniorenraad adviseert het niet bij verkennen te laten, maar helder beleid neer te zetten.
Indien gewenst zijn we uiteraard altijd bereid een nadere toelichting te geven.
Met vriendelijke groet
w.g.
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