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Betreft: Armoede aanpakken!
Woerden, 31 maart 2022
Geachte heer Van der Borg,

Open podium
Op maandag 28 februari jl. organiseerde de Raad van Kerken Woerden in samenwerking met een groot
aantal maatschappelijke organisaties een open podium met alle partijen die deelnamen aan de
gemeenteraadsverkiezingen 2022 onder de titel: “Armoede aanpakken!”
Bijna 2.000 mensen in Woerden leven in armoede, waaronder 900 kinderen
Vier jaar geleden werd er ook zo’n politieke avond georganiseerd. Toen was de gedachte dat met een
gerichte agenda het aantal mensen dat in armoede leeft, flink zou zijn terug te dringen.
Nu vier jaar later zijn we door de Rekenkamercommissie met de neus op de feiten gedrukt. Er is nog steeds
sprake van evenveel armoede in Woerden en dat dreigt nog meer te worden. Het gaat nu om bijna 2.000
mensen, waarvan 900 kinderen!
Kosten van eerste levensbehoeften stijgen
Persoonlijke verhalen van mensen in (structurele) armoede tijdens het open podium maakten diepe indruk.
Hoe moeilijk het is om met een laag inkomen de eindjes aan elkaar te knopen, geen geld te hebben voor
gezond voedsel en de energierekening nauwelijks meer te kunnen betalen.
Actieplan
Aan het slot van de avond zijn de punten voor een concreet Actieplan genoemd, waarvan de deelnemers
uitspraken dat het onderdeel moet worden van het nieuwe beleid van de gemeente Woerden voor de
komende vier jaren. Er is geen tijd te verliezen. Dus armoede aanpakken!
Actiepunten
Belangrijke actiepunten zijn:
- Vereenvoudigen van alle regelingen en hulp bij de aanvraag vanuit één loket
- Maak geen regelingen achter het bureau, maar betrek mensen bij de invulling en uitvoering ervan
- Gratis kinderoppas en sporten voor kinderen en jongeren
- Leerlingen op scholen leren hoe met geld om te gaan
- Rijkssubsidies voorschieten en direct aan de doelgroep uitbetalen
- Woningen versneld isoleren, zodat de energiekosten niet verder stijgen, maar dalen
- Verhoog het inkomen door giften tot de hoogte van de fiscale vrijwilligersvergoeding vrij te laten
- Zet optimaal in op het nemen van actie uit de vroegsignalering
Het gehele Open Podium, inclusief de inbreng vanuit de politieke partijen, is hier terug te kijken:
https://www.youtube.com/watch?v=JMf4-pcBB3g&t=5743s
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Verzoek
Uit naam van alle mensen die in armoede leven in Woerden, verzoeken wij u een mondelinge toelichting te
geven aan de onderhandelingstafel die moet leiden tot een nieuw college en een nieuw collegeprogramma.
Met vriendelijke groeten,
De initiatiefnemers,
Hans Slooijer
Voorzitter Raad van Kerken

ds. Joost Schelling
Predikant Gereformeerde Kerk
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