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Onderwerp: Gevraagd advies om te komen tot extra noodzakelijke (verlichtende) maatregelen in tijden van corona 

in het kader van armoedebestrijding. 

 
Geacht College, 
 
De coronacrisis is ongekend en raakt het leven van iedereen; jong en oud, arm en rijk. De lockdown, intelligent of niet, 
heeft ertoe geleid dat mensen veel meer tijd in huis doorbrengen dan anders. 
Deze crisis vraagt om onorthodoxe maatregelen. Ook van de overheid. Zo gaan er miljarden naar het redden van 
bedrijven, wordt 90% van het salaris van veel werknemers doorbetaald, krijgen ZZP’ers een tegemoetkoming op 
bijstandsniveau om de meest kostbare regelingen te noemen. En dit in tegenstelling tot mensen die onder de 
Participatiewet vallen. Zij hebben wel te maken met partnertoets en voordeurdelerskorting. Ook minima met een 
beperking en ouderen met of zonder klein pensioen vallen nu buiten alle regelingen. 
 
Voor mensen in armoede die al maanden veel thuis moeten zitten, die geen tot nauwelijks gebruik kunnen maken van 
regelingen die hun leven iets verzachten, die voor verlichting, ontspanning, maar zeker ook opluchting kunnen zorgen, 
is tot nu toe niets gedaan. 
Op verzoek van wethouder Diks, verantwoordelijk voor het armoedebeleid, is de Cliëntenraad één van de partijen die 
gevraagd is om in deze noodsituatie voorstellen voor deze groep te bedenken. 
We hebben daarvoor onderstaand voorstel ontwikkeld. 
 
 
Ons voorstel in het kort: 
 
Geef Stadjerspashouders vouchers die te besteden zijn bij gemeentelijke instellingen, zoals zwembaden, en bedrijven 
(die bijvoorbeeld zijn aangesloten bij het ‘Warenhuis Groningen’). 
Via dit laatste wordt het lokale bedrijfsleven gesteund waardoor deze ook minder of geen beroep hoeven te doen op 
steunregelingen. Een win-winsituatie. 
Het zou mooi zijn als bedrijven bij besteding van de voucher ook nog een korting geven. Hun klandizie groeit immers 
fors met deze impuls. Zo kunnen ook deze bedrijven werk maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
Met dit voorstel is de vrijheid van de pashouders zoveel mogelijk gewaarborgd om een voor hen passende besteding te 
vinden. Geen betutteling over die besteding, geen bureaucratie met mogelijke extra voorwaarden die extra drempels 
opwerpen. Ook in het overleg met de Cliëntenraad gaf wethouder Diks aan dat zij niet wil bepalen waar de hoogste 
nood zit van mensen die in armoede leven. Onze voorkeur gaat uit naar vouchers in kleine coupures zodat het 
totaalbedrag niet in een keer besteed hoeft te worden. 
 
De uitwerking op hoofdlijnen: 
 
Voor zover wij weten zijn er ongeveer 14.000 houders van de Stadjerspas. Met een bereik van in totaal 22.000 mensen 
zijn er 8.000 kinderen (onder de 18) die ook gebruik maken van de voorzieningen. 
Elke pashouder krijgt een voucher van € 50, aangevuld met € 20 per kind. De totale kosten bedragen dan € 860.000. 
(14.000 x 50 plus 8.000 x 20).  
 
Het is een fors bedrag, maar we hebben wel een noodsituatie en helpen zo rond de 10% van de armste inwoners met 
een per persoon relatief gering bedrag. Gemiddeld is het net € 39 per persoon. 
 



Omdat er door de lockdown in de afgelopen maanden nauwelijks aanbiedingen zijn geweest door Bureau Stadjerspas 
en het aanbod voorlopig nog wel beperkt zal blijven, kunnen deze extra noodzakelijke uitgaven deels uit regulier 
budget betaald worden. 
 

Graag ontvangen we uw schriftelijke reactie op dit advies. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans Alderkamp 
Voorzitter a.i. Cliëntenraad Werk & Inkomen 
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