
2. FATSOENLIJK LEVEN
VOOR IEDEREEN
Iedereen verdient een fatsoenlijk leven waarin je echt mee kunt
doen in de samenleving. Waarin je dagelijks warm kunt eten, een
thuis hebt, de verwarming aan kunt zetten. Een leven waarin je
kunt sporten, naar de dokter of tandarts kunt. Een leven waar een
kinderfeestje gevierd kan worden met cadeautjes en je op school
mee kunt doen met de rest. Waar je kunt werken aan je eigen
ontwikkeling en sociale contacten op kunt doen.

De realiteit is anders. Twintigduizend mensen leven in
armoede in onze stad en dat vinden we een grote
schande. Armoede is daarmee geen individueel
probleem maar een groot maatschappelijk probleem.
Wij willen armoede voorkomen, flink meer verzachten en
sneller oplossen. We pakken armoede aan met acties die
elkaar versterken.

De grote problemen in de Toeslagenaffaire hebben onze
bijzondere aandacht. Mensen zijn door onze eigen overheid kapot
gemaakt. Ook lokaal worden mensen in armoede nog te vaak niet
als mens, maar als potentiële frauder of profiteur gezien. Werken
vanuit vertrouwen moet geen experiment zijn maar een vaste
werkwijze. De eerste stappen daarin zijn gezet maar er is nog veel
werk te doen. Laat de dromen, wensen, en behoeften van mensen
in alle contacten weer centraal staan!

Van overleven naar echt leven; dat moeten we zo snel mogelijk
regelen. Het landelijk minimumloon, de bijstand, en de AOW
moeten omhoog! Zo lang dat niet gebeurt ondersteunen wij
Tilburgers zodat niemand tussen wal en schip valt. Iedereen in
Tilburg heeft recht op een goede basis. Bestaande regelingen en
mogelijkheden moeten breder, toegankelijker, en steviger. Wij
korten niet, maar investeren in mensen.

Wij zorgen dat iedereen écht meedoet, juist als het gaat om
onderwijs, gezondheid, klimaat, sport en cultuur. Armoede mag
nooit een reden zijn om níet mee te kunnen doen in onze stad. 
We slopen de bureaucratie uit armoede; minder formulieren,
minder loketten, minder versnippering: één overzicht met opties,
één loket om aan te vragen, en gelijke werkwijzen. Niet meer klein
gehouden worden, maar stap voor stap samen aan je dromen
werken. 



Mensen versterken
 Mensen in armoede worden met respect behandeld en met maatwerk

geholpen naar een leven zonder armoede. Ambtenaren moeten niet alleen
een beeld hebben van de problemen, maar ook van de doelen, wensen en
dromen van mensen in armoede.
Mensen in armoede worden uitgenodigd om bestaande gemeentelijke
regelingen te bespreken en te verbeteren. Ambtenaren, raadsleden, en
wethouders gaan met hen in gesprek zodat armoede een gezicht krijgt.
De bureaucratie rondom de Tilburgse armen wordt actief tegengegaan. Er
komt één (digitaal) loket waar mensen makkelijk kunnen zien voor welke
regelingen van gemeente en organisaties zij in aanmerking komen en waar
zij deze op een eenvoudige wijze kunnen aanvragen. De mens staat
centraal en niet de werkwijze van iedere organisatie.
De slachtoffers van de toeslagenaffaire worden lokaal niet vergeten.
Gemeentelijke schulden worden voor hen kwijtgescholden en ze krijgen
een actieve begeleiding om er bovenop te komen. Geen enkel middel blijft
hiervoor onbenut.
We gaan voor een sociale ombudsman die bewoners ondersteunt als
onpartijdige en onafhankelijke klachtenbehandelaar in het sociaal domein.

Meedoen
De meedoenregeling zorgt dat iedereen in Tilburg kan meedoen. We
verdubbelen het bedrag van de meedoenregeling naar 200 euro per jaar
en geven iedereen die tot 130% van het sociaal minimum verdient het
recht hieraan mee te doen.
Meisjes en vrouwen krijgen een extra budget van €100 bij hun
meedoenregeling om met dit budget menstruatieproducten zoals tampons
en maandverband te kopen.
Alle laaggeletterden hebben recht op goed taalonderwijs. We gaan nog
meer signaleren op scholen bij de gemeentelijke loketten en bij
maatschappelijk werk. Met gerichte acties op maat worden
taalachterstanden weggenomen.

Kinderen en jongeren
We doen twee proeven in Tilburg Noord en Tilburg West waar scholen
schoolontbijt aanbieden aan alle kinderen. Zo voorkomen we dat kinderen
met een lege maag aan de schooldag beginnen.
Wij willen dat de landelijke overheid zorgt dat alle kinderen van 0 tot 13
jaar gratis toegang krijgen tot kinderdagverblijven en buitenschoolse
opvangen. We vinden het belangrijk dat ieder kind in buurten met veel
achterstanden gratis naar het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang
mag zonder toetsing. Zo wordt het onderwijsniveau van alle kinderen
verbeterd en kan iedereen hiervan gebruik maken. Totdat dit gerealiseerd
is starten we met een proef in één Tilburgse wijk.
Kansenongelijkheid ontstaat vooral buiten school. Er komt gratis
huiswerkbegeleiding of verlengde schooltijden voor alle Tilburgse kinderen
waarvan de ouders het niet kunnen betalen.
Jongeren met een beperking krijgen een extra studietoelage van 300 euro
per maand zodat zij zich net als leeftijdsgenoten kunnen studeren en zich
ontwikkelen.



Regelingen
Zolang landelijk het sociaal minimum niet is verhoogd blijven lokale
minimaregelingen onaangetast of worden zelfs verruimd.
We zijn voor afschaffing van de kostendelersnorm. Zo lang deze bestaat
starten we een proef waarin kinderen tot en met 23 jaar niet hoeven bij te
dragen aan de gezinskosten bij gezinnen in de bijstand.
Mensen in de bijstand mogen een jaar als proef samenwonen. Zo kunnen
ze zonder financiële druk hun relatie opbouwen. In dat jaar krijgen ze
ondersteuning om grip te krijgen op de nieuwe financiële situatie.
Het aantal werkzoekenden of bijstandsgerechtigden dat een klantregisseur
begeleidt gaat omlaag. Er komt ruimte voor oprechte aandacht en
begeleiding.
Er komt een onderzoek naar de werkwijze van de bijzondere bijstand in
Tilburg om te zien of aanvragen en verstrekkingen van noodzakelijke
kosten op de juiste wijze verlopen.
Het budget dat in Tilburg wordt besteed aan de PACT-wijken wordt
verdrievoudigd.

Wonen
Huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen. De inzet van
bestaande instrumenten die leiden tot huisuitzetting wordt opnieuw
bekeken.
We maken een groot bedrag vrij voor het versneld energiezuinig maken
van woningen om energiearmoede te voorkomen.
In Tilburg slaapt niemand op straat en heeft iedereen die dat wil in de
nacht een dak boven het hoofd.


