
Jaarlijkse bijeenkomst AlliantieRaad 
 
Datum dinsdag 12 april 2016 
 
Tijd  10.00 – 12.30 uur 
 
Plaats  Gebouw van de Protestantse Kerk in Nederland,  

J. Haydnlaan 2a te 3533 AE Utrecht 
 
 
Uitnodiging 
 
Aan de organisaties die deelnemen in de sociale alliantie 
 
Hierbij nodigen wij jullie uit met een afvaardiging van jullie organisatie deel te 
nemen aan de komende bijeenkomst van de AlliantieRaad op 12 april 2016 te 
Utrecht. De AlliantieRaad komt in de regel één keer per jaar bij elkaar. Het is de 
vergadering van afgevaardigden van organisaties die deelnemen in de Sociale 
Alliantie.  
Net als in 2015 wil de Sociale Alliantie in 2016 twee grote acties uitvoeren:  
a. in het voorjaar een actie die gericht is op de verbetering van het lokale 

armoedebeleid;  
b. in het najaar een actie die gericht is op de verbetering van het landelijke 

armoedebeleid.  
Tijdens de bijeenkomst van 12 april willen we vooral het accent leggen op de 
actie die zich richt op het lokale vlak. Er is een concept-petitie opgesteld met 4 
speerpunten voor een goede kwaliteit van leven voor alle inwoners van iedere 
gemeente in Nederland.  
Deze speerpunten zijn: (1) meer ruimte in de uitvoering van de bijstandswet; 
(2) meer kansen voor kinderen; (3) het opkopen van schulden; (4) collectieve 
zorgverzekering.  
Per speerpunt doet de Sociale Alliantie een aanbeveling en we hebben telkens 
een paar treffende vragen die via een gemeenteraadslid voorgelegd kunnen 
worden aan het college van B&W. Het college moet daar op antwoorden. Zo 
krijgen we een goed beeld welk beleid gemeente A of B voert ten aanzien van 
de 4 speerpunten. En vergelijking met gemeenten in de buurt wordt mogelijk. 
De concept-petitie gaat hierbij. We gaan die op 12 april bespreken en 
vaststellen. Ook gaan we in op de actie die we in de tweede helft van 2016 
kunnen voeren richting de landelijke politieke partijen die zich opmaken voor 
de verkiezingen van begin volgend jaar.  



 
Graag ontmoeten we jullie op 12 april 2016. Ivm bestellen van broodjes 
verzoeken we jullie z.s.m. op te geven wie deelneemt aan de bijeenkomst van 
de AlliantieRaad. Graag melden bij: Ger.Ramaekers@stimulansz.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Willem Jelle Berg, voorzitter sociale alliantie 
Raf Janssen, secretaris sociale alliantie 
 
 
Programma  Bijeenkomst AlliantieRaad 12 april 2016 
 
10.00 – 10.30 u Ontvangst 
 
10.30 – 10.50 u Welkomstwoord  

Korte voorstellingsronde en vertellen met welke activiteiten men bezig 
is en welke ervaringen men wil delen of welke vragen met wil stellen 

 
10.50 – 11.30 u Lokale bijdragen aan de strijd tegen armoede 

Bespreken van de concept-petitie over een goed lokaal 
armoedebeleid. 
Vaststellen van deze petitie. 
 

11.30 – 12.00 u Actie ‘schep helderheid over beleid door gerichte vragen’ 
Bij de 4 speerpunten van de petitie staan telkens enkele vragen. Deze 
vragen kunnen door een gemeenteraadslid voorgelegd worden aan het 
college van B&W. Het college moet binnen enkele weken die vragen 
beantwoorden. Die antwoorden geven een beeld van het lokale 
armoedebeleid. Als lokale groepen zorgen dat deze vragen in veel 
gemeenten gesteld worden, kunnen we de antwoorden verzamelen en 
kunnen we een beeld geven van wat er goed gaat in gemeenten en 
waar nog een extra inspanning verricht moet worden.  
Bespreken van de plannen om in tien grotere gemeenten van 
Nederland actie te voeren om aandacht te vragen voor het lokaal 
armoedebeleid en te pleiten voor meer lokale solidariteit. 
Afspraken maken met wie mee doen aan deze actie. 
 

12.00 – 12.30 u Wat doen politieke partijen aan toename van bestaansonzekerheid?  
Eerste plannen om in een actie op te zetten om bij de landelijke 
politiek aandacht te vragen voor de groeiende bestaansonzekerheden 
waarmee steeds meer mensen worden geconfronteerd. 

 
12.30 – 13.30 u Sluiting en broodjes 
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