VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006
HOOFDSTUK 6: SOCIAAL BELEID
Een beter Nederland begint in Utrecht
Armoedebeleid
Uit de Utrecht Monitor 2004 blijkt dat de armoede in Utrecht in 2003 sneller is toegenomen
dan landelijk. Utrecht telt naar schatting 1.000 daklozen en 400 thuislozen. Dit ligt boven het
gemiddelde van de vier grote steden. 13.500 huishoudens in Utrecht leefden in 2003 op of
rond het minimum. Bijna de helft van de huishoudens met een laag inkomen heeft dit al
langer dan drie jaar.
Juist omdat het kabinet Balkenende de armoedeproblematiek de afgelopen jaren alleen
maar heeft verergerd blijft het lokale armoedebeleid wat ons betreft hoog op de agenda
staan.
Daarbij zijn onze belangrijke speerpunten:
• kinderen: jeugdgezondheidszorg, onderwijs, toegang tot sportvoorzieningen (zie de
betreffende paragrafen);
• schuldsanering en –preventie; op dit moment wordt nog té vaak té laat ingegrepen bij
huishoudens die schulden opbouwen; vaak is er ook sprake van meervoudige
problematiek; de samenwerking tussen gemeente, corporaties, energiebedrijven en
hulpverlenende instellingen kan nog verbeterd worden; er moet een eind gemaakt
worden aan de enorme versnippering in het hulpverleningcircuit;
• het tegengaan van de armoedeval door een verbeterd kwijtscheldingsbeleid (zie:
gemeentelijke belastingen en tarieven)
U-pas
De U-pas biedt huishoudens met een laag inkomen de mogelijkheid om tegen aangepaste
tarieven deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.
Iedereen met een belastbaar inkomen gelijk aan of lager dan het wettelijk minimumloon
(alleenstaanden) respectievelijk 130% van het minimumloon (meerpersoons huishoudens)
dient een gratis U-pas te kunnen aanvragen.
De afgelopen raadsperiode is het aantal sportverenigingen dat U-pas-houders 50% korting
geeft op de contributie flink gegroeid. Zij krijgen 90% van de kosten terug van de gemeente.
Wij vinden dat alle sportverenigingen die subsidie van de gemeente ontvangen deel moeten
nemen aan deze regeling.
Op dit moment is de U-pas alleen beschikbaar voor inwoners van Utrecht, Maarssen en
Houten. De gemeente Utrecht zou moeten aandringen op de aansluiting van andere BRUgemeenten bij de regeling. Enerzijds om alle inwoners van onze regio gelijke kansen te
bieden, anderzijds om te voorkomen dat door verschillen in voorzieningen de huishoudens
met lage inkomens noodgedwongen steeds meer naar de centrumgemeente verhuizen.

Daklozen, verslaafden
De afgelopen vier jaar zijn de voorzieningen voor daklozen en verslaafden in de stad
aanzienlijk uitgebreid. Wij hebben deze uitbreiding gesteund, maar zijn van mening dat een
aantal randvoorwaarden voor de voorzieningen veranderd moeten worden:
• wij zijn voorstander van kleinschaliger voorzieningen, die beter in te passen zijn in
woonwijken;
• voorzieningen dienen niet alleen in de stad Utrecht, maar ook in de randgemeenten
gevestigd te worden;
• er moet kritischer gekeken worden naar de kosten per bed; deze zijn nu zó hoog, dat er
nooit voldoende geld is om de gehele doelgroep een dak boven het hoofd te bieden.
Integratie door participatie
Meer dan 30% van onze inwoners zijn van niet-Nederlandse afkomst. Het is belangrijk dat zij
zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse samenleving, waarmee ze hun kansen op een
goede toekomst vergroten. Anderzijds mag van de Nederlandse samenleving verwacht
worden dat ze er alles aan doet om nieuwkomers op te vangen, hen een eerlijke kans te
geven en niet te discrimineren.
De belangrijkste “integratiemotoren” zijn onderwijs en werk. Het onderwijs- en
werkgelegenheidsbeleid dienen daarom hoge prioriteit te geven aan projecten die onze
allochtone inwoners aan werk helpen. De gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven
door meer mensen van allochtone afkomst in dienst te nemen en stageplaatsen te bieden
voor deze groep.
Zie ook: discriminatie in hoofdstuk 3 - Veiligheid.
Gehandicaptenbeleid
Mensen met een handicap dienen in staat gesteld te worden om waar mogelijk deel te
nemen aan het maatschappelijk leven. Gemeentelijke accommodaties moeten goed
toegankelijk zijn. Hetzelfde geldt voor accommodaties van andere publieke gebouwen van
instellingen die grotendeels van gemeentelijke subsidies afhankelijk zijn.
Gehandicapten moeten er gemakkelijk achter kunnen komen hoe ze toegang kunnen krijgen
tot voorzieningen die voor hen van belang zijn.
Wij onderschrijven op hoofdlijnen het Solgu-advies “Maak plaats voor mensen met een
handicap.”
Voor senioren, zie hoofdstuk 8 - Welzijn
Opvang asielzoekers
Utrecht dient ruimhartig woningen beschikbaar te stellen voor toegelaten asielzoekers.
Mensen in procedure moeten in de gelegenheid gesteld worden om wat nuttigs te doen in
de vorm van werk of studie. Er is aandacht nodig voor de inburgering van toegelaten
asielzoekers, zodat deze zich zo snel mogelijk thuis voelen en hun weg kunnen vinden in de
stad.
Wij zijn voorstander van het instandhouden van noodopvang voor uitgeprocedeerde
asielzoekers, tot het moment waarop uitzetting plaatsvindt.
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