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Mijn reactie tot zover aan Jelle Kort, 
 
 
Beste Jelle, 
 
Ik ben de afgelopen dagen stuiter druk geweest met hulpvragen, waardoor mijn 
antwoord aan jou is blijven liggen.  
 
Ik stuur je hierbij mijn eerste indruk. Ik wil je graag samen met Martin Zandt nog een 
keer spreken.  
 
Onze indruk 
Ik kan niet vinden dat de gemeente Enschede ruimhartig is en zeker niet bij het verstrekken van een 
briefadres. Bovendien is Enschede al jaren lang niet transparant. 
Dat nu pas een tekst op de site wordt beloofd te zetten, is wettelijk laakbaar. Hiermee is mensen 
actief informatie onthouden en daarmee ook vaak hun uitkeringsrechten.  

Publicatieplicht 
Er is al sinds 2014 een digitale informatieplicht, die aangescherpt wordt in 2021. 

 

Aantallen 
Wij blijven (ruimhartig ;-) meekijken met de vertrekking of de blokkades die bij het verkrijgen van het 
briefadres worden opgeworpen. 

Ruimhartig impliceert dat er bekend zou zijn hoeveel briefadressen worden aangevraagd, 
toegewezen of worden afgewezen. Bij deze willen wij nadrukkelijk verzoeken om: 

1.       De aantallen verstrekte briefadressen per maand over de afgelopen 6 jaar 
2.       De aantallen afgewezen briefadressen per maand over de afgelopen 6 jaar 
3.       De wettelijk omklede reden waarom het briefadres is geweigerd 
4.       De nazorg die geboden is na afwijzing van het briefadres 
5.       Welke mensen hebben jarenlang in de problemen gezeten, doordat hen op onterechte 
gronden het briefadres onthouden werd. Of doordat Enschede onvoldoende transparant is 
geweest over de briefadres regels.  

  

De mens leeft een systeem niet 
In onze ogen wordt er vaak onvoldoende doorgevraagd bij Werk & Inkomen en de Wijkteams sturen 
mensen (te) makkelijk weg. Ook worden mensen gedwongen om in de opvang te gaan zitten of om 
bij Vredenberg te gaan zitten. 



Bankslapersregeling 
Deze regeling is goedkoper dan iedereen maar in de opvang of naar Vredenberg te drukken 
De Bankslapersregeling zou door ons (samen) ingekleed kunnen worden 

  

Meldpunt 
Wij zijn voornemens een meldpunt te openen voor mensen die problemen hebben bij het verkrijgen 
van een briefadres op onze website www.sociaalsteunpunt.nl 
Ook willen wij mensen oproepen zich te melden die hier in het verleden tegenaan zijn gelopen 

 

Nee verkopen 
Op basis van de zelfredzaamheid en het eigen kracht criterium wordt er vaak wel nog wel nee 
verkocht. Ik heb hiervan voorbeelden. En ik heb ook voorbeelden van mensen die wel oGGZ 
problematiek hebben en wegstuurt zijn, zonder oplossing of warme overdracht.  

 

In de bijlage zitten twee interessante stukken in deze materie van vermeende zelfredzaamheid, 
waarvan jij al één stuk eerder  van mij hebt ontvangen.  

 

Graag hoor ik wanneer je een afspraak met mij en Martin wilt.  

 
Met vriendelijke groet, 
Dirk Slaager 
   
E-mail: dirkslaager@gmail.com 
 
Mobiel: 06 - 24 10 33 88  
Vast nummer: 053 - 85 15 697 
 
 
 
 
 
 

http://www.sociaalsteunpunt.nl/
mailto:dirkslaager@gmail.com

