
i, POPW441?€7re UITGAVE VAN VERENIGING PEL 
nummer 1.3 najaar 2018 

Dit is GEEN reclame! 

UITNODIGING AAN ALLE LEZERS VAN DIT BLAD: 

DONDERDAG 29 NOVEMBER A.S. HOUDT VERENIGING PEL EEN OPENBARE AVOND 
OVER SCHULDEN, PROBLEMEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN EN PRESENTEERT 

EEN EIGEN PLAN: DE REDDINGSBOEI 

Waar: Zaal Parkkerk, Jan van Scoreistraat 76 in Huizum- West Leeuwarden. 
Zaal open: 19.00 uur Aanvang 19.30 uur Afsluiting 22.00 uur. Toegang gratis. 

Na afloop gelegenheid om nog een uurtje na te praten bij een hapje en een frisdrankje. 

Het programma 

Twee gastsprekers houden een verhaal:  

Dr. Martijn Keizer van de Rijksuniversiteit Groningen Hij is docent aan de RUG en onderzoeker consumentengedrag. 
Publiceerde o.a, het onderzoek: "Lagere leesvaardigheid onder mensen met financiële problemen". 

Advocaat Ad Speksnijder te .Akkrum, jarenlang hoofd van het bureau voor Rechtshulp te Leeuwarden en 
gespecialiseerd in strafrecht, arbeidsrecht en sociale zekerheid. heeft een uitgesproken mening over m.n. de overheid 
als grote veroorzaker van schuldproblematiek. 

Na de pauze: presentatie van ons plan De Reddingsboei om mensen met (nog) kleine schulden te behoeden voor het 
ontstaan van grote schulden. Wie in het water valt hoeft nog niet te verdrinken. 

Reacties op het plan door gastsprekers en enige ervaringsdeskundigen: op- en aanmerkingen, suggesties, kritiek ed. 
M.b.v. de verzamelde reacties gaat PEL eventueel een versie 2.0 ontwikkelen. 

Tevens doen twee "ervaringsdeskundigen" een verhaal over hun wederwaardigheden. Als u ook uw verhaal kwijt 
wit, dan kan dat. 

Bij alle programma onderdelen: gelegenheid voor de zaal om te reageren. 

:KOMTALLENI 

Plan: De Reddingboel 

Wie het fijne hierover wil weten: kom op onze openbare avond! 
Doel van het plan: het helpen van mensen met een uitkering op ininimumnjveau met het wegwerken van, kleine schulden. Het gaat om 
een drie jaar durende pilot cq. experiment, waarmee de gemeente zelfde schulden gaat overnemen en vervolgens met de schuldenaar 
een afbetalingsregeling treft. Variant: de gemeente regelt dit met Kredietbank Nederland. (Nadeel: KBN rekent hoge rente, bij een 
lening uit de bijzondere bijstand wordt geen rente berekend) Het gaat nadrukkelijk om kleine schulden: maximaal 1800 euro voor een 
alleenstaande en 2700 euro voor een huishouden met meerdere personen. 

Het plan heet "De Reddingboei" omdat kleine schulden zich al snel opstapelen tot grotere schulden 
en men vaak te laat bij de schuldhulpveriening terecht komt. Anders gezegd: 
men ligt al in het water en dreigt te verdrinken: kleine schulden worden al snelgrote schulden; 
men, komt qua geld op het hellende vlak... 
Dat is precies het moment om eenreddingboei toe te werpen. 
Of mendie pakt, is aan de betrokkene. Meedoen is voor de schuldenaar geheel naar eigen keuze. 
De werktitel heet: "Leenbij' stand kleine schulden" 



WERKGROEP DIE MAATREGELEN MOET BEDENKEN TEGEN TE HOGE VASTE LASTEN 
EINDELIJK GESTART MAAR PEL MAG NIET MEEDOEN 

Dit, ondanks dat wij als enigen met voorstellen kwamen om hier verandering in te brengen, omdat er sinds zomer 2017, ondanks een 
motie in de.gemeenteraad dat hier iets aan moest gebeuren, B&W niets deden..... In Opwaartse Druk.nr. 12 (vooijaar 2018) schreven 
we: "Betaalbaarheid huurwoningen lagere inkomens voornaamste probleem komende jaren' Uit het onderzoeksrapport 
"Woonzorgquote in Leeuwarden" kwam als de voornaamste conclusie dat een belangrijk deel van de huishoudens met een 
inkomen op bijstandsniveau een te hoge WoonZorgquote heeft. In totaal hebben 2.484(43,5%) van de onderzochte 5.706 
huishoudens een WZE die boven de 40% van het netto inkomen 119 t. Dat ondanks huur- en zorgtoeslag. Dat waren alleen nog 
maar de mensen met inkomsten tot 120% van het voor hen geldende bijstandsniveau... Hoe zit het met de anderen? De 
Woonzorgquote is de optelsom van kale huur, servicekosten, premie basisverzekering ziektekosten, (verplicht) gemeentelijke 
belastingen en waterschapslasten en energie minus eventuele kwijtschelding  van deze belastingen en minus ontvangen huur-
en zorgtoeslag. Alsje daaraan meer dan 40% kwijt bent, houd je te weinig geld over, vindt ook het NIBUD. Ofje nu zuinig bent of 
niet: deze uitgaven kun je niet sturen, hoogstens kwijtschelding van belastingen vragen. Stookkosten dan? Zit je in een slecht 
geïsoleerd huis en de huisbaas doet er niets aan, dan ben je qua energiekosten ook meer geld kwijt dan nodig. 

Voorstellen PEL 

1. Wie meer dan 40% woonzorgquote kwijt is, krijgt huurbevriezing door de corporatie. Ook stopt de corporatie met de 
huurharmonisatie, d.w.z om een leeggekomen woning opnieuw tegen een veel hogere huur te gaan verhuren. Op die manier blijft er 
geen betaalbare woning over! Een variant is: wie meer dat 24% betaalt van zijn netto maandinkomen, krijgt huurbevriezing van 
zijn/haar woningcorporatie. In ons plan hoefde de corporatie dit geen cent te kosten, dus waarom zou je dit niet doen? (Wie het 
complete verhaal wil hebben: mail ons even) 

2. Er, wordt een fonds gevormd voor EZB-kosten (energie, zorgpremie, belastingen) voor wie meer dan 40% kwijt is aan die 
woonzorgquote. Het fonds wordt gevuld op basis van het principe: de veroorzaker betaalt mee aan dat fonds. De gemeente hoeft en 
kan dit niet alleen betalen, want de kosten worden door huurderskoepel De Bewonersraad, die onze voorstellen onderschreef, geschat 
op 	miljoen. Als er zou worden gezegd:. daar hebben we geen geld voor, liggen de prioriteiten in Leeuwarden verkeerd waarna 
vervolgens als het gaat om het straatarme deel van de bevolking, de niets mogelijk is.., Toch namen B&W die 40% norm als 
beleidsuitgangspunt, maar gaat men dit waar maken? 

3 De gemeente heeft een regeling Social Return on Investment, waarbij mensen in de bijstand 	,. 
in dienst worden genomen door een bedrijf wat werkzaamheden uitvoert in opdracht van 
de gemeente. Volgens ons moet je kijken naar iedereen zonder betaald werk die een 
hogere woonzorgquote heeft dan 40%. Er zit erg veel werkgelegenheid aan te komen 
door die energietransitie en ook de bouw en de zorg zitten te springen om mensen. 
Als we hiermee een aantal mensen aan hogere inkomsten kunnen helpen, zou dat mooi zijn. 

Hoe ging het verder? 

Vermoedelijk ook door uitgeoefende druk door publicaties in de Leeuwarder Courant, waaronder een interview en door een verhaal in 
het blad van De Bewonersraad, zou de werkgroep Woonzorgquote eindelijk gestart zijn, anderhalfjaar te laat.,.. Deelnemers: de beide 
corporaties, de gemeente en beide huurderskoepels. Ondanks pogingen van m.n. De Bewonersraad om PEL ook een mogelijkheid te 
geven inbreng te hebben, werd nietsmeer vernomen. Informeel is al gehoord, dat de meeste deelnemers ook niets voelen voor zo'n 
fonds... Kortom: hoe laten wij  als corporaties en gemeente ambtenaren (de 4e  macht...) dit alles een zachte dood sterven? 

PEL en de Bewonersraad spraken met de PvdA-fractie en zij schaarden zich achter het plan. We vroegen ook de fracties van CDA en 
D66 om langs te mogen komen om ons verhaal toe te lichten, als mede ondertekenaars van de motie: geen antwoord... Of tekenden 
ze alleen mee uit electorale overwegingen, omdat de raadsverkiezingen die herfst waren? We spraken in een vroeg stadium met 
PAL/GroenLiuks en praten binnenkort opnieuw met hen over de uitgewerkte voorstellen. Waarom mag PEL niet op enigerlei wijze 
ook meepraten met de werkgroep, al zou het maar vanaf de zijlijn zijn? Van de kant van de wethouder waren daartegen geen 
bezwaren, maar.., het is vooral het ambtelijk apparaat wat dwars ligt...  Noch de Raad, noch B&W, maar de ambtenaren lijken baas te 
zijn... Een stukje uit een mail van De Bewonersraad: Niettemin lijkt het ainhtelj/k apparaat hierbij eigen keuzes te maken, hetgeen ik 
niet aanvaardbaar acht. .1k breng-jou van die amhteljjke neiging hierbij op de hoogte en verirouw erop dqije het ambtelijke apparaat 
mededeelt dat bestuurlijke afspraken prevaleren hoven ambtelijk wensdenken. Maar PEL geeft het niet zomaar op en in een 
redactioneel commentaar in de Leeuwarder Courant van 10/11 ji. werd o.a. gesteld: "De werkgroep van de gemeente Leeuwarden wil 
voor het einde van hetjaar de eerste plannen op tafel hebben. PEL en de Bewonersraad van woningcorporatie WoonFriesland pleiten 
bijvoorbeeld voor een fonds (1) dat huishoudens zou kunnen helpen. Laat ze vooral meepraten. "Dat vindt PEL nu ook.,, 

(1) In ons plan wordt geen geld gegeven voor de subsidiabele huur, want dat zou onmiddellijk leiden tot minder huurtoeslag. Het Fonds geeft geld voor energiekosten, 
zorgkosten en lokale belastingen, voorzover geen kwijtschelding werd verkregen. Als bijv. de Woonzorgquote 45% is, wordt zoveel betaald, tot de Woonzorgquote 
40% is. Het verschil dus. 



EEN FATSOENLIJK LAND? 

Ons land heet een fatsoenlijk land. Een land waar alles zijn gangetje gaat en de politie keurig zijn bonnetjes 
uitschrijft voor simpele overtredingen. Waar iedereen een minimumloon heeft of een eraan gekoppelde 
uitkering. Een land waarin de inkomsten zeker zijn, zodat niemand honger hoeft te lijden. Hoewel, zou Pete 
Seeger zingen, "er wel eens een foutje wordt gemaakt." 

Het zou ook goed zijn om vast te stellen van regeringswege, hoeveel geld je minimaal moet hebben voor je 
levensonderhoud. Te beginnen bij de voeding, Daar begint het gekronkel en gekonkel: alleen voor de 
allernoodzakelijkste levensmiddelen bestaan maximumprijzen, daar horen brood, meel, suiker, melk en dat 
soort zaken bij en ook voor margarine of raapolie, je wilt ze immers ook wel eens bruin bakken. 

Voor een andere noodzakelijke behoefte, de kleding is geen prjsafspraak nodig Zeeman en Wibra houden de 
prijzen van anderen wel laag. Bovendien bij C&A kun je voor €50 wel een colbert kopen, een jeans of 
spijkerbroek heb je voor hetzelfde geld of een tientje meer. Zo kun je je dochter, zoon of vrouw ook nog wel in 
goede kleren de straat op sturen. Of dat is wat het Thuisfront wil, is een andere zaak. Maar blijft er nog wel geld 
over voor een batterij voor de afstandsbediening en de oplader voor de tablet of een adapter voor de computer 
en geld voor de golfjes, die er per 220 (240) volt in gaan. Bij energie houdt de regering, zij het losjes, de vinger 
niet meer aan de pols. 

Maar nu de andere kosten, zoals de huren. Vroeger hadden de grote boeren arbeidershuisjes, waar ze hun 
knechten en arbeiders voor bijna niets lieten wonen en een paar liter melk gratis hadden, uien voor een schijntje 
en zelf geoogste aardappels voor halve prijs. Bij hoge huren wisten de boeren, werkte het volk minder hard, 
waardoor de producten duurder werden. Dat was staathuishoudkunde op de koude grond. Dat kon, want 
ondanks de verschillende periodes van crisis in de landbouw, verdiende Nederland goed aan Indië. Toen we dat 
kwijt waren geraakt, kwam Groningen als wingewest in het zicht, omdat daar aardgas was gevonden. En die 
blijken daar nu 50 jaar later net zo min blij te zijn als Indië na 400 jaar terreur. 

We mogen hopen, dat de dekolonisatie van Groningen met minder bloedvergieten gepaard gaat als de 
terugtrekking uit Indië. Toen beide gevallen in kannen en kruiken waren, (letterlijk) was Nederland het 
fatsoenlijke land geworden waar ze in Den Haag nu nog steeds prat op gaan, ondanks aardbevingen, want het 
gas raakt op; eerst een beetje, later finaal op. Als Groningen weg zal vallen net als de vroegere koloniën, 
moeten we omzien naar iets anders om te koloniseren. 

Al in de jaren negentig zette Heerma zich met vooruitziende blik aan het werk. Er viel geld te halen bij de 
volkshuisvesting, door de maximum huur los te laten. De woningstichtingen moesten hun eigen broek maar 
ophouden en voilâ, na 25 jaar experimenteren, frauderen en huurders afpersen, kwamen de reddende 
engelen. Omdat de Nederlanders te arm waren, kopen investeerders de huurwoningen op en brengen ze 
in partjes verdeeld, weer op de huurmarkt; per appartementje, voor de dubbele prijs. Natuurlijk alleen 
voor degenen die het kunnen betalen. 

Laat de rest van Nederland maar in vakantiehuisjes hokken, in hokken HØken, in gammele bootjes dobberen en 
in garageboxen bibberen. Als we nog wat te besteden hadden, dan gaan nu de prijzen van onze producten door 
de hoge huur omhoog en loopt de uitvoer terug, zodat de economie schade lijdt. Terwijl de uit hun huizen 
verjaagde mensen zitten te rillen, zonder gas, zonder waterstof, of verwarming, zonder ziektekosten te kunnen 
betalen, zonder anti conceptie - net als vroeger in de arbeiderswoningen van de Herenboeren en zonder 
geneeskundige zorg 	nu zie je plotseling, dat ziekenhuizen failliet gaan. De volgende koloniserings-ronde 
dient zich aan. Weer een aanslag op uw budget, uw gezondheid en uw bestaan. Nu nog niet genoeg op je kop 
gehad om je te verweren? 

De burger ligt onder vuur, betaal met gelijke wapens terug! 

J.P. Stichting Blut. 



Enige nuttige links als men meer wil weten over schulden in het algemeen of vreemde zaken wil melden: 

- facebookpagina PEL: Meld Malafide Incasseerders: 
https://www.facebook.com/Meld-Malafide-Incasseerders-933569876799259/  

- Autoriteit Consument & Markt: Toolkit tegen oneerlijke incasso praktijken: 
https://www.acm.nllnllonderwerpenlverkoop-aan-consumentenitoolkit-incasso-voor-schuldhulpverleners  

- Website met nuttige juridische info over schulden, incasso, deurwaarders ed.: https://www.schuldinfo.nl/ 
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COLOFON OPWAARTSE DRUK 

Uitgave blad: Vereniging PEL. Redactieadres: Marowijnestraat 8-E 8931 BT Leeuwarden. 
Dit blad op internet: http:I/verenigingpel.nlfbijstand.html#wb 
Oplage blad: 1000 stuks plus de mededelingenborden in de stad. Uhebt het blaadje ergens gezien en wilt ook een 
exemplaar? Bel dan onderstaand telefoonnummer voor nazending over de post of kijk op onze website. 
Vereniging P.E.L.: 058-2671636 of e-mail: verpel@online.nl  en pel@verpel.demon.nl  
Forum discussielijst: http:llverenigingpel.nl/forum.html 
PEL op internet: http:llverenigingpel.nl PEL via Twitter: https://twitter.com/Vereniging_PEL  
Spreekuren PEL: Voor algemene en individuele vragen over bijstandsuitkeringen, gesubsidieerd werk, re- 
integratietrajecten of zgn. Tegenprestatie in de bijstand en voor alle vragen, zowel algemeen als individueel op het gebied 
van HUREN (ook van kamers), het zoeken van een woning, huurtoeslag, kraken, diverse woonlasten, gemeentelijke 
belastingen, kwijtscheldingen enz. 

Klachtenspreekuur PEL, iedere werkdag van 14.00-18.00 uur telefonisch of op afspraak. 
B.g.g.: laat naam en telefoonnummer achter op de voicemail box. Wij bellen dan z.s.m. terug. 

PEL werkt samen met stichting BLUT en Komitee Vrouw en Bijstand in organisatie De Horzel. De Horzel heeft een 
facebook pagina: 
https://www.facebook.com/De-Horzel-1662471667411377/  
Ook aangesloten bij De Horzel is Stichting BLUT, de Bond van Leeuwarder Uitkeringstrekkers. Telefoon: 058-2672513 
of e-mail: Jan Post <JPdeneitiidgmail.com> Facebook pagina: 
• https://www.facebook.comfBondvanLeeuwarderUitkeringsTrekkers/ Website: http://www.blutbulletin.nl  
Ook aangesloten bij De Horzel: het Komitée Vrouw en Bijstand. Telefoon: 06-46176136 of e-mail: 
auntiecleo@hotmail.com.  

Advertentie: Vereniging PEL heeft ook een vakbond: UBL: Uitkerings Belangen Leeuwarden. U bent al lid voor 10 
euro/jaar! 
Meer weten: kijk op: http://verenigingpel.nh/geld/472Folder-vakbond-UBL.pdf  


