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Persbericht  25 mei 2016 
 

Jubelstemming financiën Drechtsteden 
ongepast (deel II) 
 
In april van dit jaar werd door de Drechtsteden gemeld dat de zorgtaken in 2015 binnen het budget 
waren georganiseerd. Daarentegen werd fors meer uitgegeven aan bijstandsuitkeringen. 
 
Toename aantal kinderen bij SMS Kinderfonds 
Inmiddels zijn er nieuwe cijfers bekend geworden. Er is in 2015 een toename van het aantal kinderen 
dat in de Drechtsteden via het SMS Kinderfonds wordt bereikt. In 2014 werden met dit fonds 4049 
kinderen bereikt, in 2015 werd met dit fonds een aantal van 4314 kinderen bereikt. In onderstaande 
grafiek is een en ander weergegeven. 
 
 

 
 
 
Toename aantal cliënten Voedselbanken 
Tevens is zichtbaar geworden dat het aantal cliënten dat van de voedselbanken in de Drechtsteden 
gemeenten gebruik maakt ook het afgelopen jaar weer is toegenomen. Per ultimo 2015 gaat het in 
totaal om 621 huishoudens, een aantal van 1479 personen waarvan 508 kinderen. In onderstaande 
grafiek en tabel kunt u een en ander nalezen. 

Som van
2011

Som van
2012

Som van
2013

Som van
2014

Som van
2015

Drechtsteden totaal 2614 2931 3329 4049 4314

Papendrecht 187 221 245 311 332
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Overzicht cliënten Voedselbanken huishoudens kinderen volwassenen personen 

Alblasserdam 58 58 95 153 

Sliedrecht 86 Niet bekend 86 

Papendrecht 105 121 157 278 

Zwijndrecht 55 60 96 156 

Hendrik-Ido-Ambacht 33 54 55 109 

Dordrecht 284 273 424 697 

Totaal per ultimo 2015 621 508 971 1479 

 
 
Uitspraak Centrale Raad van Beroep 
De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 drie richtinggevende uitspraken gedaan over 
huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beslist is dat 
huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend 
onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden. De gemeente kan die 
aanspraken met toepassing van de Wmo 2015 aanpassen aan haar nieuwe Wmo-beleid. Dit beleid 
moet berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en 
leefbaar huis. Overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden is niet toereikend.  
 
Op 14 april kwamen wij met een persbericht naar buiten en toen hebben wij het volgende gesteld: 
(…) “Er zijn nog veel vragen te beantwoorden, een jubelstemming is niet aan de orde, achter het 
positieve resultaat van de cijfers schuilt een praktijk die om grondig en diepgaand nader onderzoek 
vraagt als het gaat om zicht te krijgen op de zorg die cliënten hebben gekregen en of die zorg op een 
correcte wijze is geleverd en in kwalitatieve zin de juiste en de goede zorg is geweest. Zorg is er met 
name over de niet nader geduide groeiende groep cliënten die buiten de boot valt en niet in de 
cijfers wordt meegeteld. In die zin lijkt hier sprake te zijn van een volledig vertekend beeld van de 
werkelijkheid.” (…) 
 
In 2015 vielen 1479 personen onder de voedselbanken. Dit zijn mensen die in situaties verkeren 
zodanig dat zij niet onder het regime van de Sociale Dienst Drechtsteden vallen. Er kunnen tal van 
redenen zijn (zoals scheiding, financiële problemen/ schulden, redenen van psychische aard) waarom 
dat in specifieke gevallen zo is gekomen. Maar dat neemt niet weg dat we hier feitelijk kunnen 
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spreken van een toestand waarbij deze mensen eigenlijk onder de reikwijdte van het sociale beleid 
van de (gezamenlijke) Drechtsteden zouden dienen te vallen. 
 
Als wij spreken over een gemeenschappelijke regeling waarbinnen de zes gemeenten hun sociale en 
zorg beleid vorm hebben gegeven, dan kunnen we niet toelaten dat 621 huishoudens, met 508 
kinderen en 971 volwassenen, in totaal een aantal van 1479 personen, buiten dit sociale beleid vallen 
en derhalve zijn aangewezen op de voedselbank(en) in onze gemeenten. 
 
Zelfredzaamheids-evangelie faalt 
Dit vraagt om nader onderzoek en een grondige herbezinning op het te voeren sociale beleid. 
Gesteld dat deze mensen binnen het sociale beleid van de (lokale) overheid opgenomen zouden 
worden – volgens de uitgangspunten van de inclusieve maatschappij – dan zouden de 
gepresenteerde cijfers een realistischer beeld te zien geven dan op grond van de feitelijke situatie 
dat op dit moment (per ultimo 2015) het aantal mensen dat van de voedselbanken gebruik maakt 
geheel buiten de officiële statistieken blijft. 
 
“Daarom menen wij onderbouwd met deze gegevens te mogen stellen dat van een jubelstemming 
geen sprake kan zijn, ook al vloeit er weer geld terug naar de gemeenten. Het neo-liberale 
bezuinigingsbeleid dat de afgelopen jaren werd gevoerd heeft ertoe geleid dat een aanzienlijke groep 
kwetsbare inwoners van onze gemeenten buiten de boot valt. We zien een toename bij met name 
het aantal mensen dat van de voedselbanken gebruik moet maken. Het zelfredzaamheids-evangelie 
heeft gefaald. Maar het is nu zaak en opdracht aan de politiek om deze mensen weer aan boord te 
hijsen en (in figuurlijke zin) niet te laten verdrinken”, aldus Lammers. 
 
 
Einde persbericht contactpersoon: Ruud Lammers telefoon 06-10964340 
 
Bijlagen: 
 
 twee raadsbeantwoordingsbrieven met betrekking tot gebruik Voedselbank(en). 
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