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Check kan minima geld opleveren

Check kan minima geld opleveren
Actie Rijnstad en Voedselbank ARNHEM
Wie een aanvraag voor de Voedselbank indient, krijgt voortaan een
voorzieningencheck. Dat kan de aanvrager veel geld opleveren.
BERRIE VAN HELDEN
Welzijnsorganisatie Rijnstad en de Voedselbank Arnhem gaan mensen met een minimuminkomen helpen
bij het vergroten van hun inkomsten en het op orde krijgen van hun financiële situatie. Uit een vorig jaar
gehouden proef blijkt dat dit per gezin tot bijna 1.000 euro kan opleveren.
Arnhemmers die in 2017 een aanvraag indienen bij de Voedselbank, krijgen standaard een
voorzieningencheck in combinatie met budgetadvies aangeboden. Dat kan leiden tot een verlaging van de
uitgaven en een verhoging van de inkomsten van enkele tientallen tot honderden euro's per jaar.
Daarvoor is het samenwerkingsproject 'Weten = eten' van de grond getild. Bij de check wordt nagegaan
of mensen een beroep doen op voorzieningen als kortingen, teruggaven en huur en zorgtoeslagen als zij
daar recht op hebben.
Uit een vorig jaar gehouden proef blijkt dat veel mensen dankzij de voorzieningencheck en bijbehorend
advies kunnen komen tot een aanzienlijke verhoging van hun inkomsten. Er zijn vorig jaar 40
voorzieningenchecks gedaan bij Arnhemmers die al gebruik maken van de Voedselbank. Zij leven rond
het bestaansminimum. In 26 gevallen leverden de controle en het advies een opbrengst op voor het gezin.
Gemiddeld ging het om bijna 960 euro per aanvrager.
Check
De check is bedoeld voor nieuwe klanten van de Voedselbank. Maar ook mensen die al langere tijd van
de Voedselbank gebruikmaken, kunnen er een beroep op doen. Aan de hand van een checklist wordt
bekeken of er sprake van is dat Arnhemmers onterecht geen beroep op de voorzieningen doen. In veel
gevallen denken mensen dat zij er geen recht hebben of ze weten niet dat de voorzieningen bestaan. Veel
mensen hebben geen idee hoe ze een toeslag, bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen moeten aanvragen.
Uit onderzoek van Rijnstad bleek dat de vrijwilligers in tien jaar bijna 5 miljoen euro verdienden voor
meer dan 5.000 Arnhemmers met een laag inkomen. Vrijwilligers van de Formulierenbrigade komen bij
de mensen thuis om de financiële situatie in kaart te brengen.
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