
 

 

 

Aan de Fracties van de politieke Partijen in de gemeenteraad Achtkarspelen 

 

Buitenpost 10 maart 2021 

 

 

Mijne dames en heren, 

 

Graag vragen wij als Adviesraad Sociaal Domein Achtkarspelen uw aandacht voor het volgende: 

 

In de afgelopen vergaderingen zijn wij geïnformeerd over de op hand zijnde bezuinigingen ten 
aanzien van de Kans-regeling voor mensen met een bijstandsuitkering. Reeds eerder hebben wij het 
college geadviseerd deze bezuiniging niet uit te voeren. In onze vergadering van 9 maart 2021 
hebben wij vernomen dat het College ons advies naast zich heeft neergelegd. Wij hebben als 
Adviesraad besloten om ons nu rechtstreeks tot u als gemeenteraad te wenden.  

De geplande bezuinigingen op de Kans-regeling heeft op niveau van de gemeentelijke begroting een 
zeer beperkt effect, maar heeft voor de mensen die gebruik kunnen maken van de Kans-regeling op 
individueel niveau grote gevolgen. Het kleine “beetje” extra op het bestaansminimum wat deze 
doelgroep kan ontvangen vanuit de Kans-regeling maakt het mogelijk om wat extra uitgaven te doen 
voor kleding, vervangen van huishoudelijke apparatuur en andere essentiële zaken. De kosten van 
energie, de digitale communicatie en levensonderhoud stijgen de laatste periode fors en dat 
betekent voor mensen met een bijstandsuitkering een stijging van de uitgaven met enkele tientallen 
euro’s per maand  en daarmede het verergeren van hun armoede situatie . 

 Het verdwijnen van de Kans-regeling of het beperken daarvan  heeft aanzienlijke gevolgen ten 
aanzien van het armoedebeleid en het vergroten van de kloven in het besteedbaar inkomen in onze 
gemeente/samenleving. 

 



Daarnaast stimuleert het gebruik maken van de Kans-regeling de motivatie voor mensen om 
vrijwilligerswerk te doen (waardoor kansen op de arbeidsmarkt vergroten) en het uitvoeren van 
taken in het kader van mantelzorg. 

Het bezuinigen op de Kans-regeling is naar mening van de Adviesraad contra- productief en neemt 
kansen weg. In principe is de huidige regeling een mooi “instrument” om mensen, die een beroep 
moeten doen op de bijstandsuitkeringen enigszins extra te ondersteunen en te stimuleren om zich in 
te zetten voor maatschappelijk belangrijke doelen. 

Als Adviesraad willen wij u vragen om de bezuinigingen op de Kans-regeling te heroverwegen en niet 
uit te voeren.     

 

Namens de adviesraad Sociaal Domein Achtkarspelen 

 

Corrie Kool secretaris/penningmeester 

Harrie Steenstra   interim-voorzitter. 

 

  


