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Het CDA:  voor een zorgzaam, ondernemend en   
duurzaam Culemborg 
 

Het CDA wil een stad die zorgzaam, ondernemend en duurzaam is.  
 

1. Zorgzaam betekent dat we niemand in de steek laten. Iedereen hoort erbij.  
2. Ondernemend houdt in dat plannen en ideeën een kans krijgen.  
    Op overbodige regels zit niemand te wachten.  
3. Duurzaam wil zeggen dat we naar de toekomst kijken.  
    Ook onze kinderen en kleinkinderen moeten zich in Culemborg veilig en thuis voelen. 

 
Onze keuze voor een zorgzaam Culemborg toegelicht  
 

In een zorgzame stad krijgt iedereen kansen. Iedereen telt mee en werkt mee. En wie echt 
hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente.  
 

We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. Daarom vindt het CDA sport, welzijn en 
de ontwikkeling van talent belangrijk. En het CDA wil daarom ook een wethouder voor 
ouderen en een talentacademie voor kinderen.  
 

Het CDA Culemborg hecht waarde aan gelijke kansen voor iedereen. Gelijke kansen geven 
rust, bestaanszekerheid en helpt stress en gezondheidsklachten voorkomen. Kortom een 
win-win situatie voor iedereen. Om kansen te genereren wil het CDA Culemborg naast 
ruimte om (duurzaam) te ondernemen, inzetten op een actief armoedebeleid. 

 
Onze ideeën voor een actief armoedebeleid 
 

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen 
meedoen in de samenleving. In eerste instantie draagt de inwoner hier zelf 
verantwoordelijkheid voor. Een integrale aanpak met zorg en welzijn is geboden en 
voorkomen is beter dan genezen. Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de 
minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk vormen een basisvoorwaarde.  
Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, hebben daar over het algemeen niet voor 
gekozen. Ze zitten in een situatie die niemand wenst. Ze moeten met respect bejegend 
worden. Wij zetten projecten met vrijwilligers in voor mensen die moeite hebben hun 
administratie op te zetten (een voorbeeld daarvan is schuldhulpmaatjes). We zorgen ervoor 
dat gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Wachtlijsten in de schuld-
hulpverlening zijn voor ons onaanvaardbaar. We kiezen voor de mens in plaats van de 
regels. Daarnaast steunen wij maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding. Om 
iedereen gelijke kansen te bieden hebben wij voor de komende raadsperiode concrete acties 
in ons verkiezingsprograma opgenomen. 
 
Deze concrete acties voor actief armoedebeleid staan op de volgende pagina toegelicht. 
 

  Lees ook ons Verkiezingsprogramma Doe Mee! te downloaden via www.CDACulemborg.nl 
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Het CDA Culemborg wil voor gezinnen en kinderen dat:      

- plaatsen voor kinderen met taal- en ontwikkelingsachterstanden toegankelijk blijven; 
- jeugdhulp en opvoedingsondersteuning laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn.  
- het lokale jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds kunnen blijven rekenen op ondersteuning; 
- de gemeente actief met partners invulling gaat geven aan de Talentacademie. Dit om ook kwetsbare 

kinderen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen. 
 

Het CDA Culemborg wil voor jongeren dat:  

- de gemeente samen met scholen en bedrijfsleven optrekt om voldoende stageplekken te realiseren; 
- de gemeente zich inzet om jongeren vroegtijdig ervaringen te laten opdoen met vrijwilligerswerk;  
- opleidingskansen worden vergroot door bijvoorbeeld (in samenwerking met moskeeën)       
  huiswerkbegeleiding te stimuleren;  
- zij bekend zijn met en toegang hebben tot culturele, educatieve en sportieve faciliteiten. 
 

Het CDA Culemborg wil voor kwetsbare mensen dat : 

- de gemeente signaleert welke problemen mensen ervan weerhouden om mee te doen;  
  en waar nodig de weg naar hulp wijst; 
- de gemeente actief werkt aan het terugdringen van taalachterstand, laaggeletterdheid,  
  armoede en eenzaamheid; 
- wachtlijsten in de hulp bij schulden en jeugdzorg snel worden weggewerkt; 
- de gemeente maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding steunt; 
- de gemeente (vrijwilligers)organisaties en geloofsgemeenschappen betrekt bij ontwikkeling  
  van sociaal beleid; 
- de toegangsnorm voor minimaregelingen op 110% van de bijstand behouden blijft. 
 

Het CDA Culemborg wil voor ouderen dat:  

- er een vaste wethouder als aanspreekpunt voor ouderen wordt aangewezen;  
- de gemeente in samenwerking met partners jaarlijks een vitaliteitstest voor 60+ers gaat uitvoeren; 
- wordt behouden dat werkzoekenden, die gedurende langere tijd enkele dagen per week   
  vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen, gedurende een vooraf bepaalde periode worden    
  vrijgesteld van sollicitatieplicht. 
- zij door de gemeente na het bereiken van hun AOW-gerechtigde leeftijd worden geïnformeerd over  
  hoe zij hun kennis en ervaring blijvend kunnen inzetten binnen de stad; 
- deze groeiende groep zelfstandig oud(er) kan worden en toegang blijft houden tot benodigde  
  voorzieningen. 
 

Het CDA Culemborg wil voor mensen met zorgbehoefte dat:  

- procedures voor het aanvragen van passende zorg zo eenvoudig mogelijk zijn; 
- zorg snel, persoonlijk en op maat wordt geleverd; 
- mensen voor zorg en ondersteuning bij één contactpersoon terecht kunnen; 
- er geen wachtlijsten mogen zijn voor het verkrijgen van zorg en ondersteuning; 
- de gemeente in haar zorgbeleid extra aandacht heeft voor verwarde en dementerende personen. 
 
Het CDA Culemborg wil verder dat: 
- de gemeente samen met verenigingen kijkt naar de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de    
  arbeidsmarkt een zinvolle besteding te geven wat ook de verenigingen ten goede komt; 
- sport- en cultuur faciliteiten voor iedereen toegankelijk zijn; 
- de lusten en lasten van het klimaatbeleid eerlijk worden verdeeld; 
- koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een sociaal krediet voor lagere inkomens; 
- de gemeente inzet op voldoende woonruimte voor alle doelgroepen.  
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Onze knelpunten rondom armoedebeleid 
 

In een zorgzame stad krijgt iedereen kansen. Maar sommige mensen hebben niet altijd de 
mogelijkheden om die kansen te pakken. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die in armoede 
leven. Ook in Culemborg zijn er huishoudens die leven in armoede. Dit heeft grote invloed op 
de gezondheid en het functioneren van deze inwoners en hun kinderen. Op dit moment 
gebeurt er in Culemborg al heel veel om armoede te bestrijden, maar nog steeds hebben we 
veel te vaak ook te maken met schrijnende situaties waar mensen en hun kinderen in de 
armoede terecht zijn gekomen en hier niet meer uit komen. Het CDA heeft zich de afgelopen 
tijd ingezet voor de aanpak van armoede onder andere door werk te maken van het 
terugdringen van de wachtlijsten in de schuldhulpverlening, aandacht te vragen voor 
besteding van de extra rijksgelden voor de bestrijding van armoede en door een motie van 
het CDA is Werkzaak gestart met het bieden van gesprekken met klanten in Culemborg, 
zodat inwoners niet naar Tiel of Geldermalsen hoeven. 
 
Kandidaat raadslid Jack van de Akker kwam in de afgelopen jaren veel schrijnende situaties 
tegen. Als coördinator van Schuldhulpmaatje verzamelde hij met andere schulphulpmaatjes 
knelpunten die om een landelijke aanpak vragen.“Veel schrijnende situaties komen voort uit 
een opeenstapeling van gebeurtenissen of hulp en ondersteuning die te laat kon worden 
ingezet” concludeert Van den Akker. “Veel schulden ontstaan door ingewikkelde regelingen 
en of procedures. De incasso-maatregelen zouden meer gericht moeten zijn op de 
draagkracht van schuldenaars. De oproep die het kandidaat raadslid aan politiek Den Haag 
wil meegeven is; ‘Kies voor mensen in plaats van regels’. Om deze oproep concreet te 
maken nodigde het CDA het Tweede kamerlid René Peters uit. Tijdens dit bezoek mocht  
René Peters zowel een ‘Ouderenpamflet’ als dit ‘Kansenpamflet’ in ontvangst nemen. Het 
‘Ouderenpamflet’ als opdracht voor onszelf en het ‘Kansenpamflet’ als opdracht aan Den 
Haag. 
 

Concrete voorbeelden van knelpunten 
 

Voorbeeld 1: Beslaglegging onder beslagvrije voet 

Wanneer beslag is gelegd op een inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije 

voet vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de 

beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen.  In de praktijk gebeurt dat er toch beslag wordt 

gelegd onder de beslagvrije voet. Waardoor mensen te weinig geld overhouden om van te 

kunnen leven. Dit kan in de praktijk voorkomen omdat; 

 

 Iemand een eigen huis heeft en rente voor zijn hypotheek betaald. Deze rente is in te 

vullen als woonlasten. De teruggave van de belastingdienst (op grond van de betaalde rente) 

mag niet worden afgetrokken van de rentepost. De teruggave moet volgens de deurwaarder 

gezien worden als overig inkomen. Daardoor wordt de beslagvrije voet met dat bedrag 

verlaagd. 

 Inwoners met schulden zelf gegevens kunnen aanleveren voor het vaststellen van de 

beslagvrije voet. Vaak vinden deze inwoners dit erg lastig en stelt het incassobureau de 

beslagvrije voet vast. Dit is niet altijd op basis van de juiste gegevens en komt vaak uit in het 

nadeel van de inwoner. In de praktijk wordt door de gemeente, werkgevers en andere 

instanties, die het geld ( verplicht ) inhouden niet met de betrokkene samen na gegaan of de 

juiste gegevens zijn gebruikt. 
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Voorbeeld 2: Bewindsvoering gestuurd door winstoogmerk 

Het huidige systeem rond het beschermingsbewind staat de schuldenproblematiek in de 

weg. Het CDA ziet graag dat de taak van bewindvoering door de gemeenten zelf kan worden 

uitgevoerd. Beschermingsbewindvoerders en bewindvoerders benoemd namens de 

rechtbank (in geval van de WSNP) werken vanuit commerciële bureaus. De kwaliteit laat 

vaak te wensen over. Cliënten krijgen geen antwoorden op hun vragen en of inzicht in de 

stand van zaken. De inzet van beschermingsbewindvoerders heeft hoge gemeentelijke 

uitgaven aan bijzondere bijstand tot gevolg. De gemeente wenst meer instrumenten om de 

uitstroom uit bewindvoering te beïnvloeden. Nu komt het in de praktijk voor dat de 

bewindvoerders hun cliënten graag willen vasthouden. Het is immers hun inkomstenbron.  

“ Zou de regelgeving niet zodanig kunnen worden aangepast dat die taak door de 
gemeenten zelf kunnen worden uitgevoerd? Voordeel: geen winstoogmerk en meer 
grip vanuit de gemeente op de kwaliteit en uitstroom.” 

 

Voorbeeld 3: Adressenonderzoek voor basisregistratie (BRP) blijkt maatwerk 

Indien iemand niet zichzelf uitschrijft, maar bijvoorbeeld een (ex)partner een vertrek 

doorgeeft van de ander, dan wordt een adressenonderzoek gestart. Dit duurt vaak lang, 

omdat een gemeente zich aan allerlei regels en procedures dient te houden. Regels die 

vanuit de wetgeving zijn opgelegd. Het moet aantoonbaar zijn dat de persoon vertrokken is. 

In de praktijk wordt hier veel misbruik van gemaakt. Vandaar de strenge regelgeving. Van dit 

strenge beleid heeft degene die geen misbruik van de situatie maakt helaas veel last. 

Voorbeeld 4: Digitalisering werkt meer schulden in de hand 

Inwoners met schulden hebben vaak geen overzicht meer over hun administratie. De 

digitalisering helpt daar niet aan mee. Zorgfacturen in je digitale postbus en inloggen met 

DIGID zijn drempels voor mensen. Het beperkt het inzicht dat ze hebben in hun adminisratie 

en werkt meer schulden in de hand. Facturen zijn vaak ook niet overzichtelijk op de site 

weergegeven. Bij een samenwonend stel moet je voor facturen daarnaast zowel zowel bij de 

een als bij de ander inloggen. De kans dat zorgfacturen die vallen onder het eigen risico op 

tijd betaald worden wordt daarmee helaas niet groter. Een betalingsregeling die vaak 

geregeld moet worden laat dan ook op zich wachten. Met als gevolg incassokosten of 

dreigingen met deurwaarders. 

Voorbeeld 5: Een echtpaar waarvan de man ouder dan 65 en de vrouw 59.  

Het CDA maakt zich zorgen om onnodige armoede. Bij het invullen van het UWV formulier 

voor een uitkering kan het voorkomen dat inwoners per ongeluk een verkeerd kruisje zetten. 

Bijvoorbeeld wanneer één van de partners al met pensioen is. Het kan dan natuurlijk niet zo 

zijn dat de UWV 5 jaar later aanklopt met de mededeling dat eerder onjuiste gegevens zijn 

verstrekt(fraude) en er fors geld moet worden terugbetaald. Mensen komen hierdoor onnodig 

in de problemen. En zijn vervolgens op zichzelf aangewezen dit helemaal uit te zoeken. 

 

Had er niet eerder aandacht gegeven kunnen worden dan wel eerder een controle kunnen 

plaatsvinden of alle gegevens juist waren? In het praktijkvoorbeeld is na 5 jaar een groot 

probleem met bruto terugbetalen van een netto ontvangen veel lager bedrag. Het gaat netto 

wellicht om minder dan €180,00 euro per maand. Maar over een periode van 5 jaar is het 

terug te betalen bedrag ruim €15.000 bruto! 
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Voorbeeld 6: Omgang betalingsregeling knelt 

In de praktijk wordt ervaren dat de rijksincasso eigenlijk niet ingericht is op de draagkracht 

van schuldenaars. De meeste schulden ontstaan door ingewikkelde regelingen en of 

procedures van (en door) de rijksoverheid die derhalve ook mede verantwoordelijk is voor 

het ontstaan van de schuldenproblematiek.  

Voorbeeld 7: Trage procedure schuldhulptrajecten  

Schuldhulptrajecten zouden sneller moeten worden uitgevoerd. Dit zou kunnen door:  

 

 Schuldeisers te verplichten binnen bepaalde tijd alle openstaande schulden op te geven,  

 Akkoorden tussen schuldenaars en schuldeisers sneller definitief maken,  

 De procedure voor het sluiten van akkoorden te vereenvoudigen, 

 De afspraak te maken, dat als een reactie van de schuldeiser uitblijft, de schulden die  

     door die aanvraag gaan ontstaan komen te vervallen, 

 

Voorbeeld 8: Huurtoeslag vakantiehuizen afgeschaft 

In tegenstelling tot toezeggingen van de Belastingdienst, is het in Culemborg helemaal niet 

meer mogelijk is om huurtoeslag te ontvangen voor een (vakantie)woning. Omdat de 

bewoners de woning zonder de huurtoeslag niet kunnen betalen moeten zij verhuizen naar 

een huurwoning waarvoor zij wel subsidie kunnen ontvangen. Maar er zijn geen woningen 

die in deze categorie vallen. Daardoor kan geen tegemoetkoming worden ontvangen en is er 

geen zicht op een andere huurwoning.  

De in dit pamflet aangedragen voorbeelden uit de praktijk van de Schuldhulp-

verlening komen van opgevraagde inzichten bij de Culemborgse Schuldhulpmaatjes. 

Zelf hulp nodig?  

  Zoek contact met een ‘Schuldhulpmaatje in Culemborg’  

 

Meer weten?  Bekijk onze website www.CDACulemborg.nl 

  Lees ons Verkiezingsprogramma Doe Mee!  

  Lees nieuwsbericht ‘CDA ziet pleidooi voor krachtig(er) armoedebeleid bevestigd’ 

  Lees nieuwsbericht ‘CDA zet in op terugdringen wachttijden schuldhulpverlening’   

  Lees nieuwsbericht ‘CDA stelt vragen over Klijnsma gelden’ 

  Lees nieuwsbericht ‘CDA is de familie partij’  

 

CDA Culemborg 
www.cdaculemborg.nl 

 

Mail:  info@cdaculemborg.nl 

Twitter:  @CDACulemborg 

Facebook:  CDA.Culemborg                                                     


