Storm en armoede in Nederland
De boom in de tuin kreunt en buigt onder de storm die
over de stad raast.
De Volkskrant heeft twee pagina’s ingeruimd voor de
langdurige armoede waar een steeds grotere groep
Nederlanders de dag mee door moet zien te komen.
Het kabinet Rutte worstelt met de vraag of die
Groningers een schadevergoeding moeten krijgen. En
wanneer.
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau lezen
tieners steeds minder een boek.

Om te bepalen welke huishoudens arm zijn, hanteert het CBS de zogeheten lageinkomensgrens. Die grens is afgeleid van het bijstandsniveau voor een
alleenstaande in 1979, toen de bijstand uitgedrukt in koopkracht het hoogst was.
De grens wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. In 2016 was de lageinkomensgrens 1030 euro voor een alleenstaande, 1370 euro voor een
alleenstaande ouder met één kind en 1940 euro voor een koppel met twee
kinderen.
De NS meldt dat er geen treinen rijden tussen Alphen aan de Rijn en Gouda
vanwege een aanrijding met een trampoline.
Vooral de kleine, particuliere beleggers zijn schuldig aan het opdrijven van de
prijzen op de Amsterdamse woningmarkt, aldus Business Insider.
Als je op Ikki’s eiland in de bijstand (onderstand) belandt, krijg je als
alleenstaande $ 152,- (Euro 124.213) per twee weken.
Heb je recht op AOW (AOV) krijg je zomaar $ 593,- (Euro 484.596) per maand
uitgekeerd.
Nu is er ook nog een deel van het centrum van Almere afgezet. En is een harde
Brexit een strop voor bedrijven. Denkt KPGM.
Zit ik hier wat te broeden op de vraag waarom een inwoner van Nederland die
door historisch toeval op Ikki’s eiland is geboren, geen recht op een volwaardig
bestaan heeft. Ondanks al die rekensommen van CBS, Nibud en de overheid.
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