Amstelveen, 7 oktober 2016
Minima in Amstelveen recht op Amstelveenpas
Voor mensen die een minimuminkomen hebben en in Amstelveen wonen is er de Amstelveenpas.
Tot en met het voorjaar 2016 betekende dit dat mensen gratis lid mochten worden van de
bibliotheek, gratis mochten zwemmen, mensen toegang hadden tot de kledingbank en er en voor- en
een najaarsaanbieding was. In deze twee aanbiedingen mochten minima een paar sociale of
culturele activiteiten uitzoeken waar ze meestal gratis gebruik van konden maken.
In de praktijk betekende dit dat iemand een keer gratis met een kinderverjaardag kon gaan bowlen
of naar Chimpie Champ kon gaan, gratis zwemmen in de vakanties in de Meerkamp of dat er iets
anders gedaan kon worden.
Vanaf het begin van 2016 hing er in het gemeentehuis al iets in de lucht dat de Amstelveenpas ging
veranderen. De werkgroep Amstelveenpas van de voormalige PMA kreeg ook niets te horen,
ondanks verzoeken om informatie. Want de onderhandelingen met de bedrijven waren nog bezig.
Omdat het 1 oktober is geweest, zijn alle minima geïnformeerd over de nieuwe Amstelveenpas. Bij
het raadplegen van de website www.amstelveenpas.nl zie ik staan “De gemeente Amstelveen heeft
besloten om de in de gemeente wonende minima extra te ondersteunen middels de Amstelveenpas.
De Amstelveenpas is een kortingspas voor allerlei culturele en sociale activiteiten in Aalsmeer en
Amstelveen” Tot zover lijkt mij dit een nobel plan.
Alleen… je kunt om wat voor reden niet met de computer werken. Heeft men daaraan gedacht?
Hierop was het antwoord niet op de website te vinden. De PMA heeft op 29 januari jl. een
ongevraagd advies uitgebracht inzake “Zorg PMA over steeds verdergaande digitalisering bij
overheids(gerelateerde) instanties”. Het digitaliseren van de Amstelveenpas, zonder dat algemeen
bekend is hoe digibeten met deze digitalisering om kunnen gaan, bevestigen deze zorg.
Eh… kortingspas?
Tot en met het voorjaar 2016 konden minima beperkt gebruik maken van gratis aanbiedingen. In
een minimasituatie kan reeds korte termijn stress aanwezig zijn over hoe men de maand met het
geld doorkomt. Er zijn voorbeelden van mensen die voor al hun uitgaven behalve hun vaste lasten
van een leefgeld van 40 euro per week rond dienen te komen. Dus zal korting leiden tot meer
gebruiken?
En… van welke kortingen kunnen de minima gebruik maken?
Dit staat op de website vermeld onder de button “acties”. De site geeft hierover aan: “Hieronder
vindt u een overzicht van alle partners waar u op dit moment voordeel heeft met uw Amstelveenpas.
Voor meer informatie over de voordelen klikt u op de partner. Houd de website in de gaten, want het
aanbod zal nog verder worden uitgebreid.”
Een nobele culturele aanbieding is dat minima in oktober naar het Amsterdams operakoor kunnen
gaan. Waar een kaartje normaal gesproken voor 27,50 euro kost, kunnen minima al voor 24,50 euro
een kaartje kopen. Dit is nog geen 50 euro voor twee personen. Vanuit de leefwereld van de
bemiddelde Amstelveners oogt dit als een mooie kans voor minima om met korting cultuur te
kunnen snuiven. Met een leefgeld van 40 euro per week voor alle uitgaven die niet onder de vaste
lasten vallen, lijkt ons dit een aanbieding waar in voornoemd voorbeeld welhaast onmogelijk gebruik
van gemaakt kan worden. De keuze tussen eten kunnen kopen en naar het Amsterdams operakoor
gaan lijkt ons snel gemaakt.
Is de bibliotheek gratis voor minima?

Toegang hebben tot boeken en andere leermiddelen vind ik persoonlijk essentieel. Helemaal voor
opgroeiende kinderen die zich volop aan het ontwikkelen zijn. voor zover ik heb begrepen was de
bibliotheek met de oude Amstelveenpas gratis toegankelijk. De website benoemt “Met uw
Amstelveenpas krijgt u korting op het abonnementsgeld. De pashouder kan alleen een
bibliotheekabonnement afsluiten op eigen naam. De korting is afhankelijk van de leeftijd van de
pashouder.” Dit betekent dat kinderen voor een dubbelpas een bedrag van 8,75 euro en
volwassenen voor een enkele pas een bedrag van 19,25 per jaar dienen te betalen om lid te worden
van de bibliotheek. Met het hierboven genoemde leefgeld van 40 euro per week, hoop ik dat minima
deze bedragen kunnen missen voor een relatief luxe voorziening als bibliotheekboeken. Een gemiste
kans voor alle politieke partijen die een goede ontwikkeling van de jeugd in minimumsituaties hoog
in het vaandel hebben staan komende verkiezingen. Geachte Amstelveners, hebben jullie wel eens
van generatiearmoede gehoord? Zo niet, dan is het voor de politiek een nuttig onderwerp om in te
verdiepen voor de landelijke verkiezingen. Het niet meer gratis maken van de bibliotheek zal zeker
niet helpen met het voorkomen van generatiearmoede.
Is het zwembad nog gratis voor minima?
Ook sporten vind ik erg belangrijk. Zwemmen is een gezonde sport. Helaas is ook het gratis
zwemmen met de Amstelveenpas verdwenen. In het nieuws verschijnen af en toe berichten over
obesitas. Om mensen fit te houden zou sporten heel goed kunnen zijn, bijvoorbeeld zwemmen. En
daarnaast is het ook lekker bezig zijn.
Conclusie
Met betrekking tot toegang tot literatuur en toegang tot sport is de situatie door de gewijzigde
Amstelveenpas voor de minima verslechterd ten opzichte van de oude situatie. Verder is niet met de
voormalige PMA in overleg getreden met de vraag wat voor de minima zelf een wenselijke situatie is.
Dat betekent dat ambtenaren die niet in een minimumsituatie zitten, hebben bedacht wat een goed
idee zou zijn voor minima. De verstrekte kortingen zijn een nobel streven van de gemeente
Amstelveen. Maar misschien zou eerst nadenken over wat men met de Amstelveenpas wil bereiken
en dit met een afvaardiging van de minima met ervaringsdeskundigen bespreken tot een beter
resultaat hebben geleid. De Amstelveenpas 2.0 lijkt een gemiste kans in goede bedoelingen.
Op naar de Amstelveenpas 3.0!
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