
PvdA ‘brainstorm’ Inkomensondersteuning 

De media staan bol met berichten over schulden, armoede en de ‘incasso-industrie’ 

die daar om heen is ontstaan. De conclusie is helder. Er komen veel, heel veel 

mensen in financiële problemen en steeds meer mensen, kinderen en volwassenen, 

hebben moeite om op een vanzelfsprekende manier mee te doen in de samenleving. 

Het is de PvdA een doorn in het oog. 

Gelukkig pakken de meeste gemeenten hun verantwoordelijkheid. Ze zoeken vaak 

de ruimte om naast hun inwoners te gaan staan. Door middelen in te zetten voor 

bijzondere bijstand, kwijtschelding, kind-regelingen, laagdrempelige 

schuldhulpverlening, formulierenbrigades, etc. Een goede zaak. 

Toch denken we dat er meer kan op lokaal niveau. En dat het nu, in de aanloop naar 

de verkiezingen, een uitgelezen moment is, om het over inkomensondersteuning te 

hebben. En wat wij straks in coalitie- en bestuursakkoorden hebben willen staan. 

Waar wij, lokale PvdA, ons ook de komende vier jaar hard voor gaan maken. En 

waar, als het even kan, de provincie nog een helpende hand kan bieden. 

En daarom organiseert het gewest Gelderland samen met de Statenfractie en de 

Gelderse afdelingen een brainstorm. We rekenen op jullie komst! 

Even vooraf: 

Vanzelfsprekend willen we een echt inspirerende bijeenkomst met het best mogelijke 

resultaat. Vandaar dat we vragen of jullie je goed voor willen bereiden en lokaal de 

volgende vier vragen willen beantwoorden. Wat heeft jullie gemeente aan: 

- Doelgroep. En hoe groot is die en hoe is die samengesteld? 

- Uitvoering. Hoe ziet die eruit. Wat, wie, waar? 

- Financiële middelen. Wat staat op de begroting? Maatregelen én organisatie. 

- Staand beleid. En wat wil je nog ontwikkelen? 

Tip:  Steek je licht op bij de gemeentelijke organisatie als je niet alle antwoorden op 

een rijtje krijgt! 

Met die munitie gaan we brainstormen over: 

Wat wil de PvdA in gemeenteraden en bij de provincie Gelderland bereiken? 

Wat kun je voor elkaar krijgen daar waar je invloed hebt? 

Wat zijn de problemen en vragen en wat zijn de oplossingen?  
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