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De hulpdienst van SP Boxmeer heeft het afgelopen jaar (2017) vele hulpvragers geholpen uit
de gehele gemeente Boxmeer, Sint Anthonis en Cuijk. Elk jaar zien wij helaas tot onze spijt dat
de hulpvragen steeds complexer worden. De hulpdienst ziet ook een toename aan hulpvragen
uit buurgemeenten.
De hulpdienst van SP Boxmeer geeft advies waar het nodig is. Maar is juist het sterkst in de
mensen bij de hand te nemen om oplossingen te zoeken. Deze mensen die in de wirwar van
regel en wetgeving ondersteuning nodig hebben krijgen van onze specialisten daar handvatten
voor. Zoals bij bv. de volgende instanties: Schuldhulpverlening, WMO, Belastingdienst, UWV,
Belastingdienst Ondernemers etc.
De SP Hulpdienst Boxmeer heeft een netwerk opgebouwd in de rechtstreekse contacten bij de
Belastingdienst, Bewindvoerders, extern bureau schuldhulpverlening Plangroep, en het AIB (
Advies en Informatiepunt Boxmeer) de laatste twee zijn beide in dienst van de gemeente
Boxmeer.

1. Financiële zaken

1.1 Belastingdienst:
170 handelingen heeft de hulpdienst het afgelopen jaar verricht.
Bij het invullen van het belastingformulier is alles op maat voor de hulpvrager, wij vullen de
formulieren bij de mensen thuis digitaal in. Je kunt dan ook de juiste vragen stellen en mensen
advies geven over wat ze het beste kunnen doen. Denk hierbij aan: giften, specifieke
zorgkosten, koop woning, pensioenen of erfenissen. Daarbij kijken wij ook meteen naar “MIJN
TOESLAGEN” kloppen de gegevens daarvan nog zo niet dan maken wij ze up to date.
Zo kunnen wij voor de hulpvrager voorkomen dat men te veel of te weinig aan toeslagen
ontvangt of heeft ontvangen. Daarbij kijken wij samen met de cliënt op/ in “Mijn Overheid” de
nieuwe digitale brievenbus, zo kunnen we meteen uitleg geven. Hulpvragers staan hier nog te
weinig bij stil en missen zo vaak belangrijke post. Het is tegenwoordig de eigen verantwoording
van de burger om dit goed in de gaten te houden. In mijn overheid zien we eerdere aanslagen
terug en hebben zodoende een compleet overzicht.
Tevens kunnen wij hier meteen ook terug vinden als mensen een eigen bijdrage voor de WMO
moeten betalen, brieven omtrent pensioenen, gemeentelijke belastingen, CJIB en het UWV .
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Ook geeft ons dit meteen een inkijk of en hoeveel schulden men heeft en kunnen we samen
met de cliënt bekijken hoe wij hierin een passende oplossing kunnen aanbieden en advies
geven om als het nodig is meteen te starten met een terugbetaling. Daarbij kunnen wij als SP
als het nodig is instanties benaderen voor een afbetalingsregeling. Bezwaar of verzoekschriften
schrijven en indienen en als laatste stap kunnen we de rechter benaderen voor een in gebreke
stelling van de betreffende instantie.
1.2 Mijn toeslagen
De verantwoording van de burger om zijn/haar inkomen op de website van Mijn Overheid tijdig
te veranderen hebben wij toegepast gezien bij 2 personen tegen 45 personen die dit niet
gedaan hadden. Het zelf verantwoordelijk zijn voor de aanpassingen van inkomen in mijn
overheid is voor velen een stap te ver.
Alleen bij een definitieve aanslag gaat de belastingdienst dit zelf veranderen en daar gaat soms
een half tot een jaar overheen. Bij het invullen van het belastingformulier doen we dit nu
meteen. Het voordeel is dat het anders 6 tot 12 maanden kan duren voordat de juiste
toeslagen als nog worden uitbetaald, of er grote bedragen terugbetaald moeten worden, en er
kunnen dan ook verkeerde berekeningen gemaakt worden omdat het inkomen niet juist is.
Binnen de hulpdienst hebben wij mensen die veel weten over de gang van zaken binnen de
belastingdienst en die alles snel en overzichtelijk kunnen afhandelen. Deze personen hebben
een zeer goed contact met de belastingdienst en mochten zij er niet uitkomen kunnen wij altijd
terecht bij het AIB (algemeen informatiepunt Boxmeer). Daar kan de SP hulpdienst in contact
met een vaste raadsvrouw overleggen en waar mogelijk extra ondersteuning bieden.

Bij 2 flex-werkers hebben we gezien op welke wijze zij de eindjes aan elkaar moeten knopen
om rond te komen. Hierbij signaleren wij het probleem dat hun inkomen door de belastingdienst
berekent wordt over de laatste 3 jaar. Hierbij wordt er een gemiddeld inkomen per jaar vast
gesteld. Dit is vaak niet in overeenkomst met de werkelijkheid, en staat niet in de juiste
verhouding het daadwerkelijke inkomen wat men heeft ontvangen. Dat is dus drie jaar soms op
een houtje bijten. Vaak ten onrechte maar voordat dit is opgelost zijn we een aantal jaren
verder.
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Een hulpvrager heeft jaren door zijn werkgever de auto “Privé” berekend gekregen, hier zijn we
noodgedwongen naar de rechter moeten stappen omdat de belastingdienst zegt dat de
werkgever hem uit moet schrijven en de werkgever zegt dat de belastingdienst dit moet doen.
Een bedrag van €45.000 over 5 jaar met de bewijzen van de hulpvrager dat hij geen kilometer
privé heeft gereden zijn aanwezig. Deze zaak zal in dit jaar (2018) worden afgehandeld en zal
de hulpvrager naar alle waarschijnlijkheid een kleine €30.000 minder te betalen belasting
opleveren. Dit is het bedrag wat overblijft na de betaling van rente.
De gemeente Boxmeer heeft een fout gemaakt door twee jaarinkomens in een jaar op te geven
aan de belastingdienst, waardoor de hulpvrager in ernstige problemen kwam. Toeslagen die
niet klopten wat leidde tot terugbetalingen van (hoge sommen geld). Ook de kinderbijslag
berekening van de sociale verzekeringsbank was niet juist. Uiteindelijk zijn wij ook hier de zaken
in gang gaan zetten om naar de rechter te gaan. De gemeente Sint Anthonis hebben wij in
gebreke gesteld en de belastingdienst hiervan op de hoogte gebracht. De zaak is niet
behandeld omdat de gemeente uiteindelijk de fouten heeft toegekend. Dit alles heeft bijna 1 jaar

geduurd.
1.3 Schuldhulpverlening
De gemeente Boxmeer heeft zelf bij de ambtenaren geen kennis van zaken van
schuldhulpverlening, dit is uitbesteed aan Plangroep en AIB. In 2017 heeft de Hulpdienst van
SP Boxmeer 31 individuele zaken behandeld die te maken hadden met schulden.
Drie mensen met schulden hebben wij bij de Plangroep kunnen krijgen om in drie jaar van hun
schuld af te komen. Plangroep heeft wel eisen gesteld om te helpen, zo moet je een jaar de
boekhouding gedaan hebben. Meestal is dat het struikelblok om je aan te melden.
Er zijn twee mensen diverse keren geholpen om weer een boedelbeslag of bankbeslag te
kunnen voorkomen. De extra kosten die dit met zich mee zou brengen zou voor de hulpvragers
een catastrofe zijn geweest, waardoor ze alleen dieper in de schulden zouden komen.
Onze hulpdienstmedewerker heeft twee rekeningen open staan om deze mensen te helpen en
een oplossing te zoeken. Ook dan zal er eerst bij de overheid over de schulden een
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afbetalingsregeling moeten worden afgesproken omdat zij ook deze rekeningen kunnen
invorderen. Het salaris wordt gestort op deze rekeningen, om de vaste lasten te betalen en een
deel van de schuldaflossing (en) over te maken. Daarbij zorgen wij dat er een buffer op wordt
gebouwd voor de aankomende tijd. Hierna zullen zij doorstromen naar Plangroep. Onze
hulpdienstmedewerker verzorgt de boekhouding en Plangroep is op de hoogte van de
rekeningen en dat er een buffer is opgebouwd om schulden goed te kunnen betalen.
Een bewindvoerder kost gauw €130,00 per maand en deze hulpvragers hebben dit geld niet.
Wij merken dat de hulpvragers graag nog wat langer gebruik maken van de hulpdienst omdat
de hulpdienst de expertise in huis heeft en de juiste ondersteuning kan bieden. Daarbij
begeleiden wij deze mensen in het beheren van de eigen gelden en kunnen zij na een aantal
jaar de financiën weer geheel zelf regelen.
Zo zijn er negen personen die een afbetalingsregeling hebben getroffen voor teveel ontvangen
toeslagen. Deze afbetalingsregelingen gaan goed en de hulpdienst volgt dit nauwlettend zodat
er geen nieuwe achterstanden ontstaan. Zeker vijf personen hebben we advies gegeven op
welke wijze men van kleine schulden af kan komen.

1.4 ZZPers
Bij de hulpdienst melden zich ook steeds meer kleine ondernemers. Deze groep mensen
moeten het momenteel in Nederland zelf uitzoeken. Er is geen plaats waar ondernemers zich
kunnen melden voor hulp bij o.a. het invullen van de BTW aangifte of de Omzetbelastingen.
Daarbij komt vaak om de hoek kijken dat ondernemers hun aangifte in moeten vullen zowel
privé als zakelijk. Dit is voor veel ondernemers erg lastig en weten ze door alle regels niet meer
wat zij moeten doen.
De hulpdienst heeft 5 ZZP'ers in 2017 geholpen met schulden bij de overheid.
ZZP'ers kunnen vaak geen accountant betalen. De accountant is nodig om advies te vragen
voor hun bedrijf en voor het invullen van het belastingformulieren. Ze hebben dan geen
gegevens van een of twee jaar, waardoor hun belastingaanslag ambtshalve wordt vastgesteld
over de goede/slechte jaren ervoor.
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We maken met deze ZZP'ers het jaarverslag van hun bedrijf dit kan op een A4tje en vullen dan
gezamenlijk het belastingformulier voor hen in. Hierbij treden wij ook in contact met de
Belastingdienst afdeling Ondernemers. Wij ervaren bij de belastingdienst afdeling ondernemers
en bij de ZZP'er dat het als prettig word ervaren door beide partijen. De Belastingdienst heeft er
uiteindelijk ook niets aan als de zaken jaren voortduren. Voor deze ZZP'ers hebben wij een
bedrag van € 180.000,00 negatief kunnen wegstrepen in €45.000 positief. Als de hulpvragers
nog bij andere instanties schulden hadden hebben wij daarvoor afspraken gemaakt en worden
hiervoor keurig de betalingen gedaan.
Wij maken ons als SP hulpdienst ernstige zorgen dat er steeds vaker naar de gerechtelijke
gang gegrepen moet worden om als burger je gelijk te moeten halen waar wij als inwoners van
Nederland gewoon recht op hebben.
Dit vinden wij de absolute TOP en geeft aan hoever de overheid van de inwoner af staat.
En het geeft aan dat de overheid met al haar instanties en ondanks alle inspanningen steeds
verder van de inwoner af komt te staan.
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2. Sociaal domein
2.1 WMO wet maatschappelijke ondersteuning.
2.1.1 Hulpmiddelen
Hierbij zijn in 2017 de klachten veelal afkomstig geweest van de firma Welzorg. Deze hebben er
afgelopen jaar tijdens hun reorganisatie een potje van gemaakt.
Kapotte materialen werden meegenomen en niet direct vervangen door werkend materieel, ook
al waren deze onmisbaar zoals een til-lift. Dit resulteerde in ARBO technisch slechte
omstandigheden voor mantelzorgers. Daarnaast zijn scoot-mobielen en rolstoelen niet
adequaat gerepareerd opgehaald en vervangen waardoor onze inwoners niet meer zelfstandig
konden participeren in de eigen leefomgeving. Denk aan boodschappen doe, vergaderingen
bijwonen, en sociale contacten onderhouden. Ondanks de problemen en met de belofte heeft
de gemeente Boxmeer van Welzorg gekozen om in 2018 verder te gaan met Welzorg. In 2018
zien we of ze de toegezegde verbetering waar kunnen maken.
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2.1.2 Huishoudelijke zorg
Met betrekking tot de huishoudelijke zorg is merkbaar dat men reeds gewend is aan de transitie
omslag. We hebben enkele verzoeken gehad om informatie vooraf over de te lopen procedures.
M.b.t. zorg op maat binnen de WMO zien we dat maatwerk als het gaat over de laagste
inkomens niet altijd uitgaat van wat het beste is voor de inwoner. Als men niet meer met een
gewone fiets overweg kan i.v.m. spierziekten, het nodig is deze spieren zoveel mogelijk te
gebruiken en te blijven trainen, kan maatwerk i.p.v. een scootmobiel of regio taxi beter geboden
worden door een fiets met trapversterking. Helaas is onze wethouder van mening samen met
een meerderheid van de raad dat dit een zgn. “voorliggende voorziening is”. Dit betekent dat
iedereen deze zelf aan moet schaffen en zelf betalen. Doe ik immers ook gaf onze wethouder (
met een dubbel groot inkomen ) aan in de raadsvergadering. Ze heeft geen enkel idee hoe het
is rond te komen van een minimuminkomen. De kostprijs voor een dergelijke fiets is gelijk aan
een scootmobiel, de lange termijn kosten zijn minder, dit omdat er geen/ minder gebruik van
regiotaxi nodig is en andere WMO inzet door fysieke fitheid later ingezet hoeft te worden. En
niet te vergeten men langer zelfstandig onafhankelijk door het leven kan gaan.
Het is triest te zien dat men bij de lagere inkomens geen maatwerk wil leveren/levert als
financiële draagkracht voor extra aangedreven fiets vervoer, vervoerskosten die hen te boven
de pet gaat. En men verplicht moet kiezen voor een scootmobiel.
Dit vinden wij als SP geen maatwerk!
2.1.3 GGZ volwassen zorg
Hier zien we dat de wachttijd voor crisis opname flink is opgelopen of beter gezegd het
fenomeen crisis opname bestaat eigenlijk niet meer. Een crisis opname met enkele weken
wachtlijst noemt de SP geen crisis opname meer. We zien dat steeds meer verwarde mensen
het moeilijk hebben. Ambulante ondersteuning is niet altijd afdoende. Hier blijven inwoners door
landelijke wettelijke maatregelen in de kou staan. Er zijn tien personen die zich gemeld hebben
bij de SP hulpdienst die even een praatje wilden maken, aandacht die ze van specialisten
verwacht hadden maar die is wegbezuinigd. Diverse voorbeelden hebben wij aangekaart bij
onze landelijke SP Fractie.
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2.1.4 De Jeugdzorg
Deze heeft wel zorgen gegeven bij onze ouders /verzorgers en kinderen en ook binnen de SP
hulpdienst, met name de wachtlijst bij CJG (centrum jeugd en gezin) en de inkoop van de jeugd
GGZ liet te wensen over. Ook hebben we diverse klachten gehad dat intakers van CJG te
weinig medische achtergrond hebben van psychische stoornissen en daardoor naar mening
van ouders en verzorgers die uiteraard ervaring deskundig zijn eerst bijgepraat moeten worden.
Wij als hulpdienst signaleren dat dit “te kort aan kennis” het vertrouwen in CJG naar de ouders
toe hierdoor al verstoord wordt voor het gesprek goed en wel begonnen is dat is jammer en
onnodig.
2.1.5 Wajong
Mensen met een Wajong uitkering worden door de landelijke politiek gekort op de uitkering voor
dat deel dat ze theoretisch nog inzetbaar zijn. De beloofde banen voor hen zijn er echter nooit
gekomen. En de loonsuppletie gaat afgeschaft worden, waardoor deze Wajong'ers een ticket
enkele reis “ de armoede in” krijgen uitgereikt. Velen Wajong’ers maken zich hier terecht zeer
ernstige zorgen over.
2.1.6 Participatie uitkering / bijstandsuitkering
Meerdere keren zijn we als SP gevraagd voorafgaand aan, of lopende een aanvraag hoe zit het
nu? Mag de gemeente dit zo doen? Waarom ben ik bij de ingang van de participatiewet niet
geïnformeerd dat er zaken verandert zijn? Ik weet niet waar ik dit kan vinden.
Hiervoor werd met betreffende inwoners in een gesprekje uitgelegd hoe de nieuwe wet in elkaar
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zit, wat de gemeente wel en niet mag doen, en vooral wat je als inwoner zelf moet doen, en wat
je wel en niet mag doen. En hoe bij/na de transitie de participatiewet nu in elkaar staakt.

3. Overige zaken
Verder werd er hulp/advies gegeven bij:
x Woninguitzetting.
x UWV papieren invullen
x Wet Poortwachter
x Juridische bezwaren en advies
x Zorgverzekeraar
x Daklozenopvang
x Openbare voorlichting gemeentelijke herindeling.
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4.

Samenvattend

Kortom er zijn op vele terreinen nog het nodige te winnen. Wij als de hulpdienst ervaren door
alle veranderingen dat dit niet ten positieve is voor alle inwoners van Nederland. Dat de
overheid de verantwoording bij de inwoners legt is begrijpelijk. Maar hou het overzichtelijk en
laat mensen niet tussen wal en het schip vallen.
Er zijn 14 casuïstiek zaken die gesignaleerd zijn binnen onze hulpdienst betreffende
uiteenlopende landelijke zaken in het sociaal domein doorgestuurd naar SP landelijk. o.a. Naar
Lilian Marijnissen, Nine Kooijman, Henk van Gerven en Sadet Karabulut omdat het landelijke
wetgeving behelst.
Door de veranderde wetgeving en de verhoogde vraag naar de zelfredzaamheid, die
verondersteld wordt dat iedereen kan krijgen we steeds meer hulpvragen.
We zijn er dan ook toe over gegaan een tweede coördinator aan te stellen en een aparte
mobiele telefoon voor de hulpdienst aan te schaffen. Hulpdienst SP Boxmeer is nu te
bereiken via 06-24326017, of via mail boxmeer@sp.nl
Onze coördinatoren Theo Weenink en Jessica Demper-Leenders verwijzen de hulpvrager
meteen door naar één van onze vele specialisten die momenteel werkzaam zijn voor onze
hulpdienst. Hulp vragende mensen hoeven op deze manier maar één keer hun verhaal te
vertellen

Coördinator 1 Theo Weenink

Coördinator 2 Jessica Demper-Leenders

De hulpdienst laat ook van zich horen via RTV LvC ( Radio Televisie Vereniging Land van
Cuijk) deze omroep beslaat de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis, Grave en Cuijk.
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Alle SP fracties waar dan ook kunnen alleen dan goed fractiewerk leveren als de inwoners de
raadsleden weten te vinden, of als de raadsleden de inwoners weten te vinden. En de signalen
van de hulpdienst en het vele straat werk zijn hier een voorbeeld van.

SP Boxmeer gaat ook in 2018 knokken voor een:

Knokt u met ons mee?
Iedereen die een hulpvraag heeft kan bellen naar het SP-Hulpdienst telefoonnummer:
06-24326017, of via mail boxmeer@sp.nl. Het team van de SP hulpdienst zorgt dan voor hulp
op maat. Lid worden mag uiteraard ook ga dan naar www.sp.nl en klik op de button doe mee.
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5.

Bijlage

Bij één hulpvrager kunnen er meerdere hulpacties nodig zijn. De hulpoverzichten in dit verslag
zijn niet 1:1 met het aantal hulpvragers te vergelijken. Blanco velden in de hulp overzichten
betekenen dat er op dat punt dit jaar geen hulp is verleend. Wilt u oudere gegevens van
eerdere jaren inzien dan kunt u die opvragen via boxmeer@sp.nl

groei t.o.v. jaar ervoor

79

totaal aantal zaken 2013
totaal aantal zaken 2014

159 > 100%

totaal aantal zaken 2015

256 > 60%

totaal aantal zaken 2016

307 > 19%

totaal aantal zaken 2017

336 > 9%
>325%

Totale toename 2017-2013

totaal aantal zaken 2017

336

totaal aantal handelingen 2017

403

Schuldhulpverlening

2016

2017

advies bewindvoering

4

8

12

25

samenwerking AIB

1

2

CJIB zorg

4

6

aanmelding door SP hulpdienst

Belastingen

2016

2017

contact met belast dienst

5

14

invullen belast formulieren

68

76

aanvraag DIGID

11

13

veranderingen toeslagen

31

75

bezwaar verzoek/rechter

1

5

mijn overheid

0

6

ZZP uitleg regels

1

1
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Huren en wonen Mooiland

2016

2017

passende toewijzing vragen

11

10

huurachterstand bemiddeling

4

2

bemiddeling

4

3

Gemeente

2016

2017

bezwaar

0

2

naturalisatie

0

6

gem. belasting

3

2

participatiewet

5

verkeerszaken

1

juridische ondersteuning

4

WLZ

1

WMO

51

9

3

8

38

8

Wajong

0

3

Sociom

17

2

Participatie wet / bijstand
jeugdzorg CJG en zorgaanbieders

IBN

1

overig

1

Algemeen

2016

2017

zorgverzekeraar

5

4

pensioen advies

0

3

Levensverz. polis

0

2

algemene zaken

7

18

natuur

2

3

juridische ondersteuning / coaching

1

1
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Vragen bezorgde burgers

2016

2017

diverse vragen

12

Actie/Fractie

2016

2017

actie/fractie
superzaterdagen

GGZ hulp

10

6

0

6

2016

2017

praatje/aanhoren

UWV

14

3

2016

7

2017

hulp bij invullen papieren

1

4

Wet poortwachter

1

1

Landelijke wetgeving

2016

2017

ZZP belastingzaken

0

.

.
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