
Geen mens zou moeten leven in armoede. Helaas is de werkelijkheid anders. Meer dan een miljoen mensen 
in Nederland leven in armoede, waaronder 300.000 kinderen. FNV zet op nationaal niveau in op het 
aanpakken van de structurele oorzaken van armoede door actie te voeren voor een hoger minimumloon 
en voor hogere uitkeringen. Maar daarnaast is er nog veel meer nodig om armoede te bestrijden en 
mensen die arm zijn zo goed mogelijk te ondersteunen. De gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk 
voor het armoedebeleid. In maart 2022 kunnen we kiezen voor een nieuwe gemeenteraad en een nieuw 
gemeentebestuur. FNV roept gemeenten op de volgende punten op te nemen in een collegeakkoord:

INVESTEER IN 
ARMOEDEBESTRIJDING

o Geen bezuinigingen op het budget voor 
armoedebeleid.

o 100% benutting van alle armoedemiddelen die 
beschikbaar zijn.

o 220.000 werkenden leven in armoede, terwijl deze 
groep nog nauwelijks in beeld is bij gemeenten. 
Gemeenten zouden een aanvalsplan voor 
armoedebeleid gericht op werkenden moeten maken. 

o Kinderarmoede voorkomen en bestrijden en kinderen 
beschermen tegen uitsluiting door kindpakketten 
en cultuur-en sportvoorzieningen in natura aan te 
bieden. Voor minima tot 150% sociaal minimum en 
huishoudens in de schulden.

RUIMHARTIGE GEMEENTELIJKE 
REGELINGEN

o Houd bij lokale regelingen rekening met armoedeval. 
Een scherpe inkomensgrens zorgt voor armoedeval 
als mensen meer gaan verdienen. Glijdende schaal in 
afbouw voorkomt dit.

o Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor 
minima tot 150% Wettelijk Sociaal Minimum.

o Individuele Inkomenstoeslag toekennen na 3 jaar laag 
inkomen (wettelijk vastgesteld op 110% bijstand) en 
het maximaal toegestane bedrag uitkeren.

o Bijzondere Bijstand mogelijk voor mensen met een 
inkomen tot 150% Wettelijk Sociaal Minimum.

o Bijzondere Bijstand ook voor eigen bijdrage sociale 
advocatuur mogelijk maken.

o Bijzondere Bijstand ook voor onvoorziene en 
onverzekerbare (vanuit collectieve zorgpolis 
gemeente) noodzakelijke medische kosten.

o Bijzondere Bijstand voor duurzame gebruiksartikelen 
gratis ter beschikking stellen (dus niet als lening).

MENSELIJKE MAAT 
o Vereenvoudiging aanvragen van alle gemeentelijke 

voorzieningen, door een duidelijk vindbaar fysiek 
loket en in te vullen formulieren in begrijpelijke, niet 
ambtelijke taal.

o Extra hulp hierbij voor mensen die digitale vaardig-
heden ontberen in bijvoorbeeld de bibliotheek en 
buurthuis. Dit kan op afspraak of op inlooptijden.

o Bijverdienen in de bijstand mogelijk maken tot 
400 euro per maand.

HOUD VOORZIENINGEN 
TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
o Gratis abonnement WMO-voorzieningen voor 

minima (150% sociaal minimum).
o Houd collectieve zorgverzekering voor minima 

vanuit gemeente in stand, ook al gaat het Rijk 
daarop bezuinigen.

HOUD REKENING MET DE NODEN 
VAN SPECIFIEKE GROEPEN
o Studietoelage voor mensen met een erkende 

beperking op 300 euro per maand.
o Aandacht voor de problematiek van 

menstruatiearmoede in het lokale armoedebeleid. 
Laagdrempelige uitgiftepunten van gratis 
menstruatiemiddelen, schone en veilige openbare 
toiletvoorzieningen.

o Categoriale Bijzondere Bijstand voor chronisch 
zieken en gehandicapten.

FNV ACTIEPUNTEN 
GEMEENTELIJKE 
ARMOEDEBESTRIJDING
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