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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Hierbij bieden wij u de Armoedemonitor 2018 en de Inkomenseffectrapportage aan die door het 
onderzoeksbureau Kwiz is opgesteld. De armoedemonitor geeft veel informatie over het bereik van de 
minimaregelingen en de omvang van de doelgroep. De inkomenseffectrapportage laat zien wat landelijke 
en gemeentelijke regelingen doet met het inkomen in verschillende gezinssituaties. 
Beide rapportages worden gebruikt als input voor het meerjarig beleid voor minima en 
schulddienstverlening. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt het nieuwe beleid aan uw raad voorgelegd 
ter vaststelling. 
 
 
DE ARMOEDEMONITOR EN ALBRANDSWAARD 
Hieronder zijn een aantal opvallende zaken uit de Armoedemonitor uitgelicht. 

- Het aantal huishoudens met een laag inkomen is nagenoeg gelijk gebleven en komt overeen met  
het landelijk gemiddelde, het zijn 508 huishoudens.  

- Het aantal bijstandsgerechtigden is gedurende 2018 gedaald van 266 huishoudens naar 253 
huishoudens. 

- Het aantal kinderen in een gezin met een laag inkomen is gestegen van 284 naar 294 kinderen. 
- Er zijn veel minima die langdurig (3 jaar of langer) een laag inkomen hebben, 72% van de 

minima. Landelijk ligt dit percentage iets lager. 
- In 2018 hadden nagenoeg evenveel minimakinderen een indicatie voor de Jeugdwet (JW) als in 

2017 (2018: 36, 2017: 31). Het totaal aantal kinderen met een indicatie is wel gestegen, van 469 
naar 479, dat is 9% van alle kinderen. We zien dat dit bij veel gemeenten een punt van zorg is. 
  

Als we kijken naar het bereik van de verschillende minimavoorzieningen zien we, behoudens de 
bijzondere bijstand, dat het gebruik van alle regelingen is gestegen. Tegelijkertijd is de minimapopulatie 
gelijk gebleven, de gemeente heeft niet meer minima in beeld gekregen. Dit betekent dat de 
minimapopulatie van gemiddeld meer regelingen gebruik is gaan maken, en/ of dat de minima die zijn 
ingestroomd vaker van het minimabeleid gebruikmaken dan de minima die zijn uitgestroomd. Ten 
opzichte van andere gemeenten is het cumulatief gebruik in Albrandswaard ook hoger, minima maken 



  

 
 
 
  
  
 
gemiddeld van meer regelingen gebruik dan in andere gemeenten. Het aantal kwijtscheldingen 
gemeentelijke belastingen is gestegen van 82% naar 85% en ligt boven het gemiddelde van vergelijkbare 
gemeenten. 
 
Bevolkingskenmerken 
De grootste groep minima vinden we in de leeftijd van 45 tot de AOW-leeftijd (47%).  
Bij de verschillende huishoudtypen zien we de meeste minima bij de ‘meerpersoonshuishoudens zonder 
kinderen’ (42%). 
 
 
DE INKOMENSEFFECTRAPPORTAGE EN ALBRANDSWAARD 
 
Het bedrag dat minima aan toeslagen van het Rijk kunnen ontvangen is veel hoger dan het bedrag dat ze 
aan lokale regelingen kunnen ontvangen. Financieel gezien is de invloed van de gemeente daarom 
kleiner dan van het Rijk. Het bedrag aan landelijke toeslagen neemt, voor de meeste huishoudens, 
geleidelijk af bij een hoger inkomen.  
 
De lokale minimaregelingen kennen een specifieke inkomensgrens. Het recht op de meeste 
minimaregelingen vervalt in een keer bij een inkomen boven 120 procent van het Wettelijk Sociaal 
minimum (hierna afgekort als Wsm). Het Wsm is gelijk aan de bijstandsnorm. 
 
De gemeentelijke minimaregelingen zorgen er voor dat huishoudens (meer) ruimte overhouden voor het 
doen van vrije bestedingen. Per huishoudtype en inkomen verschilt het bedrag dat ze overhouden wel 
aanzienlijk. Paren (zonder kinderen en met kinderen) met een bijstandsuitkering hebben zonder 
gemeentelijke bijdrage geen geld voor vrije bestedingen.  
 
Werken loont meestal  
Belangrijke informatie voor de gemeente is of werken loont bij het huidig aanbod van minimaregelingen.  
Dat blijkt zo te zijn in de meeste gevallen: wanneer huishoudens vanuit de bijstand gaan werken tegen 
een loon gelijk aan 110, 120, 130 of 140 procent Wsm, gaan de meeste minima er in totaal inkomen op 
vooruit. Maar niet evenredig. Landelijke toeslagen lopen terug en het recht op gemeentelijke regelingen 
vervalt. Het totaal inkomen bestaat uit netto-inkomen, vakantietoeslag, gemeentelijke regelingen en 
landelijke toeslagen.  
 
Uitzondering zijn paren met kinderen. Zij gaan er niet op vooruit als zij een loon verdienen dat gelijk is 
aan 130 of 140 procent Wsm, sterker nog, zij gaan erop achteruit ten opzichte van de bijstand. Dit komt 
doordat de landelijke toeslagen bij paren sneller teruglopen en zij relatief het meest verliezen aan 
gemeentelijke regelingen. Voor paren zonder kinderen geldt dat zij een hoger totaal inkomen hebben bij 
een loon gelijk aan 120 procent Wsm dan bij een loon gelijk aan 130 of 140 procent Wsm. Al gaan zij er 
in alle situaties nog wel op vooruit in vergelijking met de bijstandssituatie.  
 
Alleenstaanden gaan er relatief het meest op vooruit bij werkaanvaarding vanuit de bijstand, maar ook 
een alleenstaande ouder ziet een inkomensgroei tegemoet wanneer hij gaat werken tegen een loon tot 
140 procent Wsm. 
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Meer informatie over de minimaregelingen en de omvang van de doelgroep kunt u vinden in de 
rapportages. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
BIJLAGEN 
Armoedemonitor 2018 
Inkomenseffectrapportage 2019.  
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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Inleiding 

Sinds 2014 voert KWIZ jaarlijks een Armoedemonitor uit voor de gemeente 
Albrandswaard. De Armoedemonitor geeft inzicht in de doelgroep (omvang en 
kenmerken) van het minimabeleid in beeld gebracht, alsmede het bereik van de 
regelingen.  

Opzet Armoedemonitor 
De Armoedemonitor beschrijft de doelgroep voor het lokale armoedebeleid aan de hand van 
een aantal kenmerken. Daarnaast brengt de monitor het gebruik en bereik van de verschillende 
minimaregelingen in beeld. De gegevens over de omvang en samenstelling van de doelgroep 
geven de situatie per 31 december 2018 weer (peildatum minimapopulatie), op basis van het 
inkomen ten opzichte van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm). Het gebruik van de regelingen 
is gemeten over het jaar 2018. De cijfers worden (waar mogelijk) vergeleken met die van de 
Armoedemonitor 2017 en 2016. 

Onderzoeksmethode Armoedemonitor 
De gemeente heeft geen rechtstreekse toegang tot inkomensgegevens van haar inwoners. 
Door gebruik van diverse informatiebronnen van gemeentelijke regelingen voor 
minimahuishoudens, maken we een inschatting van het aantal minimahuishoudens op 31 
december 2018. Daarvoor zijn registraties van de volgende voorzieningen gebruikt: de 
Participatiewet, minimaregelingen, collectieve zorgverzekering en kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen. Tevens zijn voor dit onderzoek de registraties van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (JW), schulddienstverlening via PLANgroep en wettelijke 
schuldsanering (WSNP) meegenomen. Met behulp van de Basisregistratie Personen (BRP) zijn 
de gebruikersgegevens vervolgens op huishoudniveau gegroepeerd. Op deze manier ontstaat 
een samenhangend beeld op de omvang en samenstelling van de minimapopulatie, de mate 
van gebruik van voorzieningen en de overlap in het gebruik van voorzieningen op andere 
beleidsterreinen. Daarnaast is een bestand van de Kamer van Koophandel met daarin alle 
ZZP’ers in de gemeente gekoppeld aan de BRP. Op die manier wordt inzichtelijk hoeveel 
ZZP’ers gebruikmaken van het minimabeleid.  
 
Omdat wij niet over inkomensgegevens van alle inwoners beschikken, is er een groep die 
doordat ze geen gebruik maakt van de minimaregelingen, niet in de registratiebestanden 
voorkomt. Dit betekent dat het feitelijk aantal minima iets hoger ligt dan in deze 
Armoedemonitor wordt gerapporteerd. Wanneer we het in deze monitor hebben over 
minimahuishoudens zijn dit de huishoudens die we in beeld hebben gekregen via de 
bovenstaande onderzoeksmethode; daarmee hebben ongeveer 90 procent van de 
minimahuishoudens in de gemeente in beeld. De huishoudens die in beeld zijn op basis van 
bovenstaande methodiek beschouwen we als doelgroep voor het minimabeleid. De overige 
circa 10 procent maakt geen gebruik van het minimabeleid en ook niet van andere 
ondersteuning vanuit de Participatiewet waardoor ze niet als minima bekend zijn bij de 
gemeente. Het is op basis van de onderzoeksmethodiek ook niet mogelijk om deze groep in 
beeld te krijgen. Het is mogelijk dat een deel van die groep ook geen gebruik wil maken van 
gemeentelijke ondersteuning.  
 
De kenmerken van het huishouden zijn gebaseerd op de kenmerken van de oudste persoon in 
het huishouden.  

Leeswijzer 
Na de samenvatting waarin de belangrijkste kenmerken van de minimapopulatie visueel worden 
weergegeven, worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven in de samenvattende 
analyse. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt de minimapopulatie in kaart gebracht, 
evenals de overlap met de Jeugdwet, Wmo en schulddienstverlening. Daarnaast wordt een 
schatting gegeven van het aantal huishoudens met een inkomen tot 140 procent Wsm, geven 
we het aantal ZZP’ers dat gebruikmaakt van minimaregelingen weer en volgt een analyse van 
de werkende armen en ZZP’ers.  
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De bijlagen geven een aantal achterliggende cijfers weer. In de tabellen worden aantallen 
kleiner dan 10 niet weergegeven om de anonimiteit van de inwoners te kunnen waarborgen. In 
dat geval zijn twee categorieën samengevoegd. Alle landelijke cijfers zijn afkomstig van het 
CBS en vergelijking met andere gemeenten wordt gedaan op basis van ervaringscijfers van 
KWIZ.  
 
 



MINIMA IN ALBRANDSWAARD

Aantal minimahuishoudens

5% van de huishoudens hebben 
een inkomen tot 120% 
van het Wettelijk sociaal 
minimum (Wsm), dit zijn 508 
huishoudens. 2017 2018

513 508

Inkomensbron

Bijstand

AOW

Overig

Bijstand

50%

21%

29%

Inkomensbronnen 
van de minima-

huishoudens 
in 2018.

Aantal minimahuishoudens met een 
bijstandsuitkering in 2018.

Minimakinderen

5%
van alle kinderen tot 18 jaar 
groeit op in een huishouden 
met een inkomen tot 120% 
Wsm, dit zijn 294 kinderen.

Langdurige minima

72% van alle minima heeft al drie jaar of langer een minimuminkomen. 

72%

2017 2018

284 294

253



Wijken

6%
van alle huishoudens 
in Rhoon Noord 
heeft een inkomen tot 

120% Wsm. 

Eenoudergezinnen

20%
van de eenouder-
gezinnen heeft een 
inkomen tot 120% 
Wsm. Kinderen in 
een eenoudergezin 
groeien ruim zes keer 
zo vaak op in een mi-
nimahuishouden als 
kinderen in een twee-
oudergezin.

Niet-westerse 
achtergrond 

van alle huishoudens 
met een niet-westerse 
migratieachtergrond 
heeft een inkomen tot 
120% Wsm. 

18%
Minimaproblematiek

Minimaregelingen

Wmo-voorzieningen

25%

Jeugdwet

20%

Schulddienstverlening

9%

Kwijtschelding Bijzondere
 bijstand

Individuele 
inkomenstoeslag

Collectieve
zorg-

verzekering

86% 82% 85% 38%44% 30% 47% 31% 36% 64%

2016 2017 2018

42%

Meedoen
Volwassenen

Meedoen
Kindpakket

Meedoen
Schoolkosten

34%32% 50% 50% 39%67%
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Samenvatting 

In deze samenvatting staat een aantal kenmerken van de minimapopulatie in 2018 
(huishoudens met een inkomen tot 110 procent Wsm) en vergelijken we deze doelgroep 
voor het minimabeleid met die in 2017.  

Ontwikkelingen minimapopulatie 

Minimahuishoudens 2017 – 2018  
Op 31 december 2018 heeft de gemeente 508 huishoudens 
met een inkomen tot 120 procent Wsm in beeld. Dat is een 
nagenoeg evenveel als op 31 december 2017, toen betrof 
de doelgroep voor het armoedebeleid 513 huishoudens. 
Deze 508 huishoudens vormen 5 procent van alle 
huishoudens in de gemeente. Dat ligt in lijn met het aandeel 
minima in andere gemeenten met minder dan 50.000 
inwoners.  
 

Hoewel het totaal aantal minima tot 120 procent Wsm stabiel is, zijn er per inkomenscategorie 
kleine verschuivingen geweest in 2018: het aantal minimahuishoudens met een inkomen tot 100 
procent Wsm is gedaald van 470 naar 459, het aantal minima met een inkomen tussen 100 en 
120 procent Wsm dat in beeld is bij de gemeente nam toe van 43 naar 49.  
 
Dat er minder minima met een inkomen tot 100 procent Wsm zijn 
komt door een afname van het bijstandsgerechtigden (van 266 naar 
253). Daarnaast zijn er minder alleenstaanden met een 
minimuminkomen terwijl het aantal meerpersoonshuishoudens met 
een inkomen tot 120 procent Wsm juist iets is toegenomen. Van alle 
508 minima staan 17 huishoudens ingeschreven als ZZP’er.  

Doelgroepen 
Eenoudergezinnen hebben vaker een minimuminkomen dan andere 
huishoudtypen; 19 procent van alle eenoudergezinnen in de gemeente heeft 
een inkomen tot 120 procent Wsm (76 huishoudens). Daarnaast zijn 
huishoudens tot 45 jaar vaker minima dan huishoudens van 45 jaar of ouder. 
Naar herkomst zijn huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond 
oververtegenwoordigd onder minima; 18 procent van alle huishoudens met een 
dergelijke achtergrond heeft een inkomen tot 120 procent Wsm. Onder 
huishoudens met een Nederlandse achtergrond is dat 3 procent. Tenslotte 

hebben huishoudens in de wijken Rhoon Noord, Poortugaal Noord en Portland vaker dan 
gemiddeld een minimuminkomen. Deze verhoudingen komen overeen met die in 2017. 

Nieuwe minima en langdurige minima 
Op 31 december 2018 hadden 368 huishoudens (72 procent) al drie jaar of langer een inkomen 
tot 120 procent Wsm. Huishoudens met AOW, huishoudens zonder kinderen en huishoudens met 
een westerse migratieachtergrond hebben vaker dan gemiddeld langdurig een minimuminkomen. 
In 2018 zijn 54 huishoudens ‘ingestroomd’ in de minimapopulatie, zij vormen 11 procent van de 
doelgroep.  

Minimakinderen 
Tussen 31 december 2017 en 31 december 2018 is het aantal minimakinderen tot 18 jaar dat bij 
de gemeente in beeld is, toegenomen van 284 naar 294. Het aandeel minimakinderen komt 
daarmee op 5,2 procent van alle kinderen in de gemeente. De toename van het aantal 
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minimakinderen komt omdat de gemeente meer kinderen uit een 
huishoudens met een andere inkomensbron in beeld heeft. Het 
aantal kinderen dat opgroeit in een bijstandsgezin is (net als het 
totaal aantal bijstandsuitkeringen) juist afgenomen. Daarnaast is het 
aantal minimakinderen tussen 4 en 12 jaar toegenomen en het 
aantal minimakinderen van 12 tot 18 jaar afgenomen.  
 
Kinderen in een eenoudergezin, kinderen met een 
migratieachtergrond en kinderen uit de wijk Poortugaal Zuid groeien 
vaker op in een minimahuishouden dan kinderen uit andere gezinnen.  
Van alle minimakinderen heeft 12 procent een indicatie voor de Jeugdwet, dat zijn er in totaal 36 
(in 2017: 31). Minimakinderen hebben vaker een indicatie voor de Jeugdwet dan kinderen die 
niet in een minimagezin opgroeien. Gemiddeld zien we bij andere gemeenten een overlap van 
10 tot 20 procent tussen minimakinderen en de Jeugdwet. 

Regelingen 
In de volgende tabel staat een overzicht van de minimaregelingen en bijbehorende 
inkomensgrenzen in 2016, 2017 en 2018.  

Tabel S1. Inkomensgrenzen t.o.v. Wsm per regeling, 2016, 2017, 2018 

Regeling 2016 2017 2018 

Kwijtschelding 100% 100% 100%  
Bijzondere bijstand 110% 120% 120% 
Individuele inkomenstoeslag 110% en 120% 120% 120% 
Collectieve zorgverzekering  110% 130% 130% 
Meedoen volwassenen n.v.t. 120% 120% 
Meedoen Kindpakket n.v.t. 120% 120% 
Meedoen schoolkosten n.v.t. 120% 120% 

 
In de volgende figuur staat het bereik per regeling in 2016, 2017 en 2018. Dit is het gebruik van 
de regeling, afgezet tegen de doelgroep. 
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Onderstaand wordt het bereik van de gemeente Albrandswaard vergeleken met dat in de 
gemeenten Barendrecht en Ridderkerk. Tevens geven we het gemiddelde bereik in andere 
gemeenten weer (op basis van ervaringscijfers van KWIZ).  

Tabel S2 Bereik regelingen BAR-gemeenten en gemiddeld bij andere gemeenten  

Regeling Albrandswaard Barendrecht Ridderkerk 
Gemiddeld 

andere 
gemeenten 

Kwijtschelding 85% 78% 82% 70 à 75% 
Bijzondere bijstand 32% 27% 31% 25 à 30% 
Individuele inkomenstoeslag 50% 42% 58% 55 à 60% 
Collectieve zorgverzekering  35% 57% 41% 30 à 35% 
Meedoen: volwassenen 36% 33% 84% 35 à 40% 
Meedoen: Kindpakket 67% 64% 87% 50 à 55% 
Meedoen: schoolkosten  39% 37% 30% 40 à 45% 

 

 Het bereik van de kwijtschelding is gestegen van 82 procent in 2017 naar 85 procent in 
2018. In 2018 hebben 392 huishoudens gebruikgemaakt van de kwijtschelding. Een 
bereik van 85 procent ligt boven het gemiddelde van 70 à 75 procent bij de meeste andere 
gemeenten; 

 In de periode 2016 – 2018 is het bereik van de bijzondere bijstand afgenomen van 
42 procent naar 32 procent. Ook het aantal huishoudens dat gebruikmaakt is afgenomen. 
In 2018 hebben 164 huishoudens gebruikgemaakt van de bijzondere bijstand, een bereik 
van 32 procent. Gemiddeld is het bereik bij andere gemeenten 25 à 30 procent;  

 Het bereik van de individuele inkomenstoeslag is in de laatste drie jaar gestegen van 38 
procent in 2016, naar 44 procent in 2017 tot 50 procent in 2018. Gemiddeld ligt het bereik 
van de individuele inkomenstoeslag bij andere gemeenten tussen de 50 en 60 procent. 
Het bereik van Albrandswaard ligt daarmee in lijn. Het gebruik is gestegen van 111 
huishoudens in 2017 naar 134 huishoudens in 2018;  

 Het gebruik van de collectieve zorgverzekering is in de periode 2016 – 2018 aanzienlijk 
gestegen van 154 huishoudens naar 279 huishoudens. De meeste huishoudens zijn (net 
als in 2017) verzekerd bij CZ. Bij een geschatte doelgroep van 800 huishoudens tot 130 
procent Wsm, leidt dit tot een bereik van 35 procent. Dat ligt in lijn met het bereik in veel 
andere gemeenten. In 2016 was de inkomensgrens 110 procent Wsm, in 2017 is deze 
verhoogd naar 130 procent Wsm maar in dat jaar is de doelgroep (in de Armoedemonitor) 
onderschat. Hierdoor is vergelijking op bereik in de jaren niet goed mogelijk;  

 Het bereik van de Meedoenregeling voor volwassenen is gestegen van 31 procent in 
2017 naar 36 procent in 2018; 

 In 2018 hebben net zoveel huishoudens met kinderen gebruikgemaakt van het 
Kindpakket als in 2017: 103 huishoudens. Dat is een bereik van 67 procent en dat is 
hoger dan in veel andere gemeenten met een dergelijke kindregeling; 

 Het bereik van de Meedoenregeling schoolkosten (ingevoerd in juni 2018) is 39 procent; 

 In 2018 hebben drie huishoudens gebruikgemaakt van de individuele studietoeslag. De 
doelgroep kan, op basis van de voor dit onderzoek gebruikte bestanden, niet worden 
vastgesteld; 

 Gemiddeld gezien maken minima met een bijstandsuitkering, meerpersoonshuishoudens 
met thuiswonende kinderen en minima met een niet-westerse migratieachtergrond vaker 
dan gemiddeld van de regelingen gebruik. Bij een aantal regelingen is dat beeld anders, 
zo maken minima met een Nederlandse achtergrond vaker dan gemiddeld gebruik van 
de individuele inkomenstoeslag en dat geldt ook voor de Meedoenregeling schoolkosten. 
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Meervoudige problematieken 
Een deel van de minimahuishoudens heeft ook 
andere ondersteuningsvragen: 25 procent 
heeft een of meerdere Wmo-voorzieningen, 9 
procent is in beeld bij schulddienstverlening en 
20 procent van de minimagezinnen heeft een 
indicatie vanuit de Jeugdwet. Huishoudens in 
de gemeente die geen minimuminkomen 
hebben maken minder vaak gebruik van een 
of meer van deze voorzieningen. Bij andere 
gemeenten zien we een gemiddelde overlap 
van minima met Wmo van 20 à 25 procent, met 
SDV van 10 procent en met de Jeugdwet (op 

huishoudniveau) van 15 à 25 procent. Het aantal minimahuishoudens met Wmo is stabiel, het 
aantal minima met een indicatie voor de Jeugdwet is gestegen (net als het totaal aantal 
huishoudens met een indicatie) en het aantal minima dat in de SDV zat is gedaald (net als het 
totaal aantal huishoudens in de SDV).  
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1. Minima in beeld 

De gemeente Albrandswaard hanteert voor het minimabeleid een bovengrens van 
120 procent van het Wettelijk sociaal minimum1. In dit hoofdstuk beschrijven we de 
kenmerken en ontwikkelingen van deze doelgroep.  

1.1. Aantal minimahuishoudens nagenoeg gelijk gebleven 

In 2018 heeft de gemeente 508 huishoudens met een inkomen tot 120 procent Wsm in beeld, 
nagenoeg evenveel als in 2017 (513 huishoudens). Deze groep vormt 5 procent van alle 
huishoudens in de gemeente Albrandswaard.  
 
Het aantal bijstandsgerechtigden is gedurende 2018 gedaald van 266 huishoudens naar 253 
huishoudens. Ook landelijk is het aantal bijstandsuitkeringen gedaald. Het aantal huishoudens 
met een AOW-uitkering en andersoortig inkomen laat een minimale stijging zien.  
 

Tabel 1.1.1 Huishoudens naar inkomen in Albrandswaard 

Inkomenspercentage 
t.o.v. Wsm 

2016 
Aantal              % 

2017 
Aantal              % 

2018 
Aantal              % 

Tot 100%  478 4,7% 470 4,6% 459 4,5% 
100% tot 120% n.b. - 43 0,4% 49 0,5% 
Totaal minima tot 120% n.b. - 513 5,0% 508 5,0% 
       
Overig 9.692 95,3% 9.731 95,0% 9.738 95,0% 
Totaal 10.170 100% 10.244 100% 10.246 100% 

 

Tabel 1.1.2 Inkomensbron minima, inkomen tot 120% 

 
 
 
 
 

 
 
  

                                                      
1 In de Armoedemonitor 2016 is gerapporteerd op 110 procent Wsm, de inkomensgrens van de meeste 
minimaregelingen in dat jaar. De gemeente heeft in 2017 de inkomensgrenzen van een aantal regelingen 
verruimd naar 120 procent Wsm; de monitor van dat jaar gaf de populatie met een inkomen tot 120 
procent Wsm weer.  

Inkomensbron 
2017 

Aantal     Aandeel 

2018 

Aantal     Aandeel 

Participatiewet 266 52% 253 50% 
AOW 105 20% 108 21% 
Ander inkomen 142 28% 147 29% 
Totaal 513 100% 508 100% 
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1.2. Eenoudergezinnen en huishoudens met een niet-westerse 
migratieachtergrond zijn vaker dan gemiddeld minima 

De helft van de minimahuishoudens met een inkomen tot 120 procent Wsm is alleenstaand en 
ruim een op de vijf heeft thuiswonende kinderen. Ten opzichte van 2017 is het aantal 
alleenstaande minima iets gedaald en het aantal meerpersoonshuishoudens is juist 
toegenomen. Naar herkomst en woonwijk zijn de verschuivingen minimaal.  
 
Sommige huishoudens zijn vaker dan gemiddeld minima: een op de vijf eenoudergezinnen in 
de gemeente heeft een inkomen tot 120 procent Wsm, onder alleenstaanden is dat 9 procent. 
Ook huishoudens tot 45 jaar en huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond zijn 
vaker dan gemiddeld minima. Tenslotte is in de wijk Rhoon Noord het aandeel minima ook iets 
hoger dan in andere wijken, zoals de volgende figuur laat zien.  
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Verdeling naar kenmerken 
In de volgende tabel staat de verdeling naar diverse kenmerken. In de laatst kolom (‘Aandeel 
minima t.o.v. alle huishoudens’) staat per kenmerk het aandeel minima ten opzichte van alle 
huishoudens in de gemeente. Dat geeft inzicht in welke groepen vaker dan gemiddeld minima 
zijn.  

Tabel 1.2.1 Kenmerken minima, inkomen tot 120% 

Categorie 
     2017 

Aantal     Aandeel 

2018 

Aantal     Aandeel 

Aandeel  

minima t.o.v. 

alle 

huishoudens 

Huishoudtype      
Alleenstaand 266 52% 252 50% 9% 
Eenoudergezin 79 15% 76 15% 19% 
Meerpers zonder kinderen 86 17% 96 19% 2% 
Meerpers met kinderen 82 16% 84 16% 3% 
Totaal 513 100% 508 100% 5% 
      
Leeftijdscategorie       
Tot 27 jaar 21 4% 18 4% 11% 
27 tot 45 jaar  164 32% 161 32% 7% 
45 tot AOW-leeftijd 223 44% 221 43% 5% 
AOW-leeftijd 105 20% 108 21% 4% 
Totaal 513 100% 508 100% 5% 
      
Herkomst      
Nederlandse achtergrond 246 48% 251 49% 3% 
Westerse migratieachtergrond 45 9% 40 8% 4% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 

222 43% 217 43% 18% 

Totaal 513 100% 508 100% 5% 
      
Woonwijk      
Portland 151 29% 146 29% 5% 
Poortugaal Noord 30 6% 28 5% 5% 
Poortugaal Zuid 166 33% 166 33% 4% 
Rhoon Noord 42 8% 46 9% 6% 
Rhoon Zuid 124 24% 122 24% 3% 
Totaal 513 100% 508 100% 5% 

 

1.3. Bijna driekwart heeft langer dan drie jaar een minimuminkomen 

In 2018 behoorden 368 minimahuishoudens (72 procent) tot de langdurige minima. Dit zijn 
minima die drie jaar of langer zijn aangewezen op een inkomen tot 120 procent Wsm. In 2017 
behoorden 361 huishoudens (70 procent) tot de langdurige minima.  
 
AOW’ers, minima zonder kinderen en minima met een westerse migratieachtergrond zijn vaker 
dan gemiddeld aangewezen op een minimuminkomen. Van alle minimahuishoudens met een 
AOW-uitkering, behoort 94 procent tot langdurige minima. Huishoudens met een andersoortig 
inkomen, huishoudens jonger dan 45 jaar en huishoudens met een niet-westerse 
migratieachtergrond hebben gemiddeld gezien het minst vaak langer dan drie jaar een 
minimuminkomen. 
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Tabel 1.3.1 Kenmerken langdurige minima, inkomen tot 120% 

Categorie 
     2017 

Aantal     Aandeel 

2018 

Aantal     Aandeel 

Aandeel  

langdurige minima 

t.o.v. alle minima 

Duur op minimuminkomen      
Tot en met 1 jaar  61 12% 54 11%  
1 tot en 3 jaar 91 18% 86 17%  
3 jaar of langer 361 70% 368 72%  
Totaal 513 100% 508 100%  
      
Langdurige minima      
      
Inkomensbron      
Participatiewet  178 49% 178 48% 70% 
AOW  102 28% 102 28% 94% 
Ander inkomen 81 23% 88 24% 60% 
Totaal 361 100% 368 100% 72% 
      
Huishoudtype      
Alleenstaand 198 55% 205 56% 81% 
Eenoudergezin 55 15% 51 14% 67% 
Meerpers zonder kinderen 66 18% 67 18% 70% 
Meerpers met kinderen 42 12% 45 12% 54% 
Totaal 361 100% 368 100% 72% 
      
Leeftijdscategorie      
Tot 45 jaar  101 28% 100 27% 56% 
45 tot AOW-leeftijd 158 44% 166 45% 75% 
AOW-leeftijd 102 28% 102 28% 94% 
Totaal 361 100% 368 100% 72% 
      
Herkomst      
Nederlandse achtergrond 194 54% 196 53% 78% 
Westerse migratieachtergrond 41 11% 33 9% 83% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 

126 35% 139 38% 64% 

Totaal 361 100% 368 100% 72% 
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1.4. De gemeente heeft 17 ZZP’ers met minimuminkomen in beeld 

In 2018 stonden 1.154 inwoners als ZZP’er bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Dit is 
4,6 procent van de beroepsbevolking2 in de gemeente Albrandswaard. Landelijk staat 8,2 
procent van de beroepsbevolking ingeschreven als ZZP’er3.  
 
Van de 1.154 ZZP’ers in de gemeente Albrandswaard heeft de gemeente 17 ZZP’ers met een 
minimuminkomen in beeld; dit is 1,4 procent van alle ingeschreven ZZP’ers.  
 
De meeste ZZP’ers die in beeld zijn als minimahuishouden hebben (voornamelijk) inkomsten 
vanuit hun ondernemerschap en krijgen geen bijstand. Twee derde is een huishouden zonder 
kinderen en bijna driekwart heeft een Nederlandse achtergrond.  

Tabel 1.4.1 ZZP’ers naar inkomen in de gemeente Albrandswaard 

Inkomenspercentage 
t.o.v. Wsm 

2018 
Aantal                 % 

Tot 100%  12 1% 
100% tot 120% 5 0,4% 
Totaal minima tot 120% 17 1,4% 
   
Overig 1.137 98,6% 
Totaal 1.154 100% 

Tabel 1.4.2 Kenmerken ZZP’ers, inkomen tot 120%  

Categorie Minima ZZP’ers Alle ZZP’ers 
 Aantal                     % Aantal                   % 
Inkomensbron     
Participatiewet 7 41%   
Andere inkomensbron 10 59%   
Totaal 17 100%   
     
Huishoudtype     
Huishoudens zonder kinderen 11 65% 590 51% 
Huishoudens met kinderen 6 35% 564 49% 
Totaal 17 100% 1.154 100% 
     
Leeftijdscategorie     
Tot 45 jaar  8 47% 344 30% 
45 jaar of ouder 9 53% 810 70% 
Totaal 17 100% 1.154 100% 
     
Herkomst     
Nederlandse achtergrond 12 71% 820 71% 
Migratieachtergrond 5 29% 334 29% 
Totaal 17 100% 1.154 100% 

 

  

                                                      
2 Alle inwoners tussen de 15 en 75 jaar. 
3 Bron: CBS. 
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Gebruik regelingen onder ZZP’ers 
De ZZP’ers kunnen, mits ze voldoen aan de inkomensgrenzen, gebruikmaken van de 
minimaregelingen van de gemeente. Hieronder staat het gebruik per regeling weergegeven.  

Tabel 1.4.3 Gebruik regelingen door ZZP’ers 

Regeling Aantal 
Kwijtschelding 8 huishoudens 
Bijzondere bijstand 6 huishoudens 
Individuele inkomenstoeslag 1 huishouden 
Collectieve zorgverzekering 8 huishoudens 
Meedoen volwassenen 3 huishoudens 
Meedoen Kindpakket 2 huishoudens 
Meedoen schoolkosten 0 huishoudens 
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2. Schatting huishoudens hoger inkomen en 
werkende minima 

In dit hoofdstuk geven we een schatting van het aantal minima met een inkomen tot 140 
procent Wsm en gaan we nader in op werkende armen.  

2.1. Aantal minima tot 140 procent Wsm 

Op basis van ervaringscijfers van KWIZ, (bewerkte) CBS-gegevens en cijfers van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau over werkende armen komen we tot de volgende aantallen 
minimahuishoudens en het aantal werkenden per inkomenscategorie.  

Tabel 2.1.1 Schatting aantal minima tot 140 procent  

Inkomenspercentage 
t.o.v. Wsm 

In beeld in 
Armoedemonitor 

Schatting totaal 
aantal minima 

Schatting aantal 
werkend 

Tot 110% - 550 50 à 100 
Tot 120% 508 625 100 à 150 
Tot 130% - 800 200 à 250 
Tot 140% - 950 300 à 350 

2.2. Oorzaken werkende armen en eventuele oplossingen 

Eind 2018 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘Als werk weinig 
opbrengt. Werkende armen in vijf Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten’ 
uitgebracht. In het onderstaande zetten we de hoofdpunten van dit rapport op een rij.  
 
Het SCP definieert werkende armen als mensen uit een arm huishouden die actief zijn als 
werknemer of zelfstandige. Armoede wordt daarbij gedefinieerd als geruime tijd moeten 
rondkomen van het niet-veel-maar-toereikend budget4. Dit budget is afgeleid van het 
besteedbaar inkomen, het inkomen na onder andere aftrek van belasting en bijtelling van 
toeslagen.  
 
Volgens deze definitie was 4,6 procent van de werkenden in Nederland arm in 2014. Dat waren 
ongeveer 320.000 personen, waarvan 55 procent een baan in loondienst had (met name 
parttime of als oproepkracht) en 45 procent werkte als zelfstandige. Het aandeel langdurig 
armen (drie jaar of langer) onder werkenden is overigens een stuk lager: 1,2 procent van alle 
mensen die drie jaar achtereen werkten had al die jaren onvoldoende inkomsten.  
Een aantal groepen werkenden heeft een verhoogd risico op armoede: ZZP’ers, alleenstaanden 
en eenoudergezinnen en werkenden met een migratieachtergrond. Het aantal flexwerkers en 
ZZP’ers is de laatste jaren gestegen, onder andere omdat er weinig beter aanbod beschikbaar 
was, maar ook omdat de wet- en regelgeving en voorkeuren van werkgevers is veranderd.  
 
Het SCP geeft drie oorzaken voor armoede onder werkenden:  

1. weinig uren werken (een kleine arbeidsduur, waarbij het kantelpunt ligt op 20 uur per 
week); 

2. lage verdiensten per uur (een laag uurloon);  
3. een grote huishoudensomvang.  

 
Voor zelfstandigen is het lage uurloon de belangrijkste oorzaak van het optreden van armoede. 
Werkenden in loondienst hebben vaker te maken met een kleine arbeidsduur, bijvoorbeeld 
omdat zij parttime werken of niet het gehele jaar door, waardoor ze (op maand- of jaarbasis) 
minder verdienen dan het minimumloon. De grote huishoudensomvang als oorzaak van 
armoede onder werkenden geldt met name voor gezinnen waarbij één partner werkt en waar in 
totaal minstens vijf personen in het huishouden wonen.  

                                                      
4 In deze Armoedemonitor gaan we uit van het aantal minimahuishoudens op basis van het inkomen ten 
opzichte van het Wettelijk sociaal minimum. Dat is niet een-op-een vergelijkbaar met het niet-veel-maar-
toereikend budget van het SCP. 
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Het SCP suggereert dan ook dat voor werknemers uitbreiding van de contractomvang een 
oplossing kan zijn om uit de armoede te komen. Voor ZZP’ers is juist een hoger uurloon van 
belang, in combinatie met lagere (on)kosten. 
Volgens het SCP vergen twee punten beleidsaandacht: de stijging van het aandeel armen 
onder werkenden in combinatie met de geringe daling tot nu toe. Hoe ontwikkelt dit aantal zich 
en wat gebeurt er met de omvang van de twee hoog risicogroepen (ZZP’ers en 
oproepkrachten)? Het tweede aandachtspunt is het hoge armoederisico van specifieke groepen 
werkenden: ZZP’ers, alleenstaanden en werkenden met een migratieachtergrond. Gevolgd door 
werken met een WW- of bijstandsuitkering. Hoe kan hun inkomenspositie worden verbeterd en 
hoe kunnen zij het beste worden bereikt? Gemeenten hebben moeite om deze werkenden te 
bereiken.  
 
Hoe kunnen werkenden worden bereikt? Naast de ‘standaard’ communicatie-uitingen, zoals de 
gemeentelijke website, folders en sociale media kan de gemeente ook (meer) inzetten op 
specifieke vindplaatsen voor werkenden en zelfstandigen. Denk bijvoorbeeld aan de Kamer van 
Koophandel, grotere werkgevers, of uitzendbureaus. Maar ook aan wijkteams en ketenpartners 
zoals huisartsen, scholen en woningcorporaties. Werkende armen komen immers minder snel 
in aanraking met de gemeente dan minima die al bij de gemeente in beeld zijn. Daarbij zullen 
ZZP’ers nog extra terughoudend zijn in het vragen om hulp bij de gemeente. In de gemeente 
Albrandswaard zien we 1,4 procent van alle ZZP’ers terug in de minimapopulatie die in beeld is.  
 
Andere mogelijkheden om werkende armen te bereiken en te ondersteunen zijn bijvoorbeeld 
door het geven van voorlichting en informatie over het minimabeleid bij grote werkgevers en 
uitzendbureaus. Of door het inrichten van een informatiedesk bij de gemeente voor 
zelfstandigen, in de vorm van een zelfstandigenloket. Hier kan informatie en ondersteuning 
worden gegeven over onder andere administratieve zaken. Dit loket kan eventueel ook bij de 
Kamer van Koophandel worden geplaatst. Een dergelijk loket is er meer voor praktische 
ondersteuning dan voor financiële ondersteuning in de vorm van regelingen. Al blijft het de 
vraag of ZZP’ers ondersteuning van de gemeente willen (en vragen).  
 
Daarnaast kan worden overwogen om vanuit de bijzondere bijstand vaker maatwerk te bieden 
aan werkende armen, waarbij minder strikt naar (de huidige) inkomens- en vermogensnormen 
wordt gekeken. Bijvoorbeeld voor het vergoeden reiskosten of andere werk gerelateerde 
kosten. Sommige gemeenten hebben een apart fonds voor ZZP’ers waarin kosten worden 
vergoed voor bijvoorbeeld de aanschaf van noodzakelijk materiaal voor hun onderneming. De 
regeling BBZ biedt weinig beleidsruimte en kent strenge inkomensgrenzen. Daarnaast zijn 
huidige (re-integratie) regelingen (zoals vergoeding kinderopvang) vaak gericht op mensen die 
vanuit de bijstand gaan werken en niet op werkende armen die geen bijstand krijgen. 
Compenseer ook werkenden die niet (of gedeeltelijk) in de bijstand zitten in kosten voor 
kinderopvang of woon-werkverkeer. Denk bijvoorbeeld ook aan (het breder toegankelijk maken 
van) gratis budgetcursussen, persoonlijk financieel advies, etc. Tenslotte is het aan te raden om 
een verkorte aanvraagprocedure te hanteren voor inwoners die weer terugvallen in de uitkering.  

Simpel switchen 
Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) is op dit moment bezig met het 
project Simpel Switchen in de Participatieketen. Dit project heeft als doel om mensen met een 
beperking aan het werk te helpen, om drempels om te gaan werken en aan het werk te blijven 
weg te nemen. Zodat het makkelijker wordt om vanuit de uitkering te gaan werken en waar 
mogelijk door te groeien naar een meer passende plek. De belangrijkste knelpunten worden 
uitgewerkt langs vier sporen: 

1. Mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer kunnen 
terugvallen als het werken toch (even) niet lukt; 

2. Beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan; 
3. Meedoen op de best passende plek; 
4. Continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning. 

 
Per spoor wordt een aantal acties uitgevoerd. Bijvoorbeeld onderzoeken hoe de terugval op de 
Participatiewet makkelijker en sneller kan (spoor 1), aanpak van de toeslagenproblematiek en 
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mogelijkheden verkennen van een combinatierekentool (spoor 2), voorbeelden verspreiden van 
gemeenten die inzetten op aansluiting en terugval dagbesteding – werk (spoor 3) en het 
ontwikkelen van een praktische handleiding om mensen duurzaam te begeleiden (spoor 4).  
 
We raden de gemeente dan ook aan om de voortgang en resultaten van dit project in de gaten 
te houden.  
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3. Minimakinderen tot 18 jaar in beeld 

In dit hoofdstuk geven we het aantal kinderen tussen 0 en 18 jaar weer dat opgroeit in 
een minimahuishouden.   

3.1. Kleine stijging aantal minimakinderen 

Gedurende 2018 is het aantal minimakinderen dat bij de gemeente in beeld toegenomen van 
284 naar 294 kinderen. Het aantal minimahuishoudens met kinderen is praktisch gelijk 
gebleven (161 in 2017, 160 in 2018). In 2018 vormden de 294 minimakinderen 5,2 procent van 
alle kinderen tot 18 jaar in de gemeente.  
 
De stijging komt omdat de gemeente meer minimakinderen met een andersoortig inkomen in 
beeld heeft. Het aantal kinderen in een bijstandsgezin is gedaald. Bijna twee derde van de 
minimakinderen woont in een bijstandsgezin en dat aandeel is iets lager dan in 2017.  

Tabel 3.1.1 Aantal kinderen in (minima)huishoudens 

Inkomenspercentage 
t.o.v. Wsm 

2017 
Aantal        Aandeel 

2018 
Aantal     Aandeel 

Kinderen tot 120%  284 5,0% 294 5,2% 
     
Overig 5.406 95,0% 5.318 94,8% 
Totaal 5.690 100% 5.612 100% 

Tabel 3.1.2 Inkomensbron kinderen in minimahuishoudens, inkomen tot 120%  

Inkomensbron 
2017 

Aantal     Aandeel 

2018 

Aantal     Aandeel 

Participatiewet 200 70% 187 64% 
Ander inkomen 84 30% 107 36% 
Totaal 284 100% 294 100% 

  

3.2. Verdeling naar kenmerken redelijk gelijk gebleven 

Het aantal minimakinderen dat in een eenoudergezin woont is iets lager dan in 2017, het aantal 
minimakinderen dat opgroeit in een meerpersoonshuishoudens is toegenomen gedurende 
2018. Een derde heeft een Nederlandse achtergrond, 42 procent woont in de wijk Poortugaal 
Zuid en een kwart in Portland. Deze verdeling komt redelijk overeen met die van 2017. De 
verdeling naar leeftijd is iets gewijzigd; in 2018 zien we meer minimakinderen in de leeftijd tot 
12 jaar, en minder minimakinderen tussen de 12 en 18 jaar. Er zijn dus meer minimagezinnen 
met jonge(re) kinderen bijgekomen. 
 
Sommige kinderen groeien vaker op in een minimahuishouden dan andere kinderen; 20 procent 
van alle kinderen uit een eenoudergezin groeit op in een minimahuishouden, terwijl dat onder 
kinderen in een meerpersoonshuishouden 3 procent is. Kinderen met een migratieachtergrond 
groeien vaker in een minimahuishouden dan kinderen met een Nederlandse achtergrond. 
Tenslotte is het aandeel minimakinderen in Poortugaal Zuid hoger dan gemiddeld, zoals in 
onderstaande figuur duidelijk wordt.  
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Verdeling naar kenmerken 
In de volgende tabel staat een aantal kenmerken van kinderen tot 18 jaar die opgroeien in een 
huishouden met een inkomen tot 120 procent Wsm. We vergelijken de minimakinderen met alle 
kinderen in de gemeente om zo per kenmerk het aandeel minimakinderen te kunnen 
weergeven (in de kolom ‘Aandeel minimakinderen.’). 

Tabel 3.2.1 Kenmerken minimakinderen, inkomen tot 120% 

Categorie 
     2017 

Aantal     Aandeel 

2018 

Aantal     Aandeel 

Aandeel 

minimakinderen 

t.o.v. van alle 

kinderen 

Huishoudtype      
Eenoudergezin 129 45% 125 42% 20% 
Meerpers met kinderen 155 55% 169 58% 3% 
Totaal 284 100% 294 100% 5% 
      
Leeftijdscategorie      
Tot 4 jaar 45 16% 52 18% 5% 
4 tot 12 jaar  145 51% 153 52% 6% 
12 tot 18 jaar 94 33% 89 30% 4% 
Totaal 284 100% 294 100% 5% 
      
Herkomst      
Nederlandse achtergrond 104 37% 105 36% 2% 
Migratieachtergrond 180 63% 189 65% 14% 
Totaal 284 100% 294 100% 5% 
      
Woonwijk      
Portland 73 26% 68 23% 3% 
Poortugaal Noord 21 7% 18 6% 3% 
Poortugaal Zuid 121 43% 124 42% 10% 
Rhoon Noord 14 5% 21 7% 6% 
Rhoon Zuid 55 19% 63 21% 5% 
Totaal 284 100% 294 100% 5% 
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3.3. Aantal minimakinderen met een indicatie voor de Jeugdwet redelijk stabiel 

In 2018 hadden nagenoeg evenveel minimakinderen een indicatie voor de Jeugdwet (JW) als in 
2017 (2018: 36, 2017: 31). Het totaal aantal kinderen met een indicatie is wel gestegen, van 
469 naar 479. Dat betekent dat in 2018 9 procent van alle kinderen in de gemeente een 
indicatie voor de Jeugdwet had. Onder minimakinderen is dat aandeel hoger: 12 procent.  
 
Van de 36 minimakinderen met een indicatie woont 56 procent in een eenoudergezin en de 
andere 44 procent woont in een gezin met twee ouders. Daarnaast heeft bijna twee derde een 
migratieachtergrond. Ten opzichte van 2017 hebben meer kinderen uit een eenoudergezin en 
tot 12 jaar een indicatie voor de Jeugdwet.  
 

Tabel 3.3.1 Aantal kinderen met indicatie Jeugdwet naar huishoudinkomen 

Categorie 
2017 

Aantal        Aandeel 
2018 

Aantal     Aandeel 

Aandeel kinderen 
in JW t.o.v. alle 

kinderen 
Kinderen tot 120%   31 7% 36 7% 12% 
Overige kinderen 438 93% 479 93% 9% 
Totaal 469 100% 515 100% 9% 

 

Tabel 3.3.2 Aantal huishoudens met indicatie Jeugdwet naar huishoudinkomen 

Categorie 
2017 

Aantal        Aandeel 
2018 

Aantal     Aandeel 

Aandeel 
huishoudens in 

JW t.o.v. alle 
huishoudens 

Huishoudens tot 120% Wsm 27 6% 32 7% 20% 
Overige huishoudens 404 94% 452 93% 15% 
Totaal 431 100% 484 100% 15% 

 

Tabel 3.3.3 Kenmerken kinderen met indicatie Jeugdwet, inkomen tot 120% 

Categorie 
     2017 

Aantal     Aandeel 

2018 

Aantal     Aandeel 

Aandeel kinderen 

in JW t.o.v. alle 

kinderen 

Huishoudtype      
Eenoudergezin 15 48% 20 56% 16% 
Meerpers met kinderen 16 52% 16 44% 9% 
Totaal 31 100% 36 100% 12% 
      
Leeftijdscategorie      
Tot 12 jaar  10 32% 18 50% 9% 
12 tot 18 jaar 21 68% 18 50% 20% 
Totaal 31 100% 36 100% 12% 
      
Herkomst      
Nederlandse achtergrond 16 52% 14 39% 13% 
Migratieachtergrond 15 48% 22 61% 12% 
Totaal 31 100% 36 100% 12% 
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4. Minimaregelingen 

4.1. Enkele beleidswijzigingen 

De gemeente heeft per 2018 de regeling huishoudelijke ondersteuning afgeschaft. In juni 2018 
is de Meedoenregeling schoolkosten ingevoerd. Minima konden in 2018 van zeven regelingen 
gebruikmaken. 

4.2. Het bereik van de meeste regelingen is gestegen 

 Het bereik van de kwijtschelding is gestegen van 82 procent in 2017 naar 85 procent in 
2018. In 2018 hebben 392 huishoudens gebruikgemaakt van de kwijtschelding. Een 
bereik van 85 procent ligt boven het gemiddelde van 70 à 75 procent bij de meeste andere 
gemeenten; 

 In de periode 2016 – 2018 is het bereik van de bijzondere bijstand afgenomen van 42 
procent naar 32 procent. Ook het aantal huishoudens dat gebruikmaakt is afgenomen. In 
2018 hebben 164 huishoudens gebruikgemaakt van de bijzondere bijstand, een bereik 
van 32 procent. Gemiddeld is het bereik bij andere gemeenten 25 à 30 procent;  

 Het bereik van de individuele inkomenstoeslag is in de laatste drie jaar gestegen van 38 
procent in 2016 naar 50 procent in 2018. Gemiddeld ligt het bereik van de individuele 
inkomenstoeslag bij andere gemeenten tussen de 55 en 60 procent. Het bereik van 
Albrandswaard ligt nog iets onder. Het gebruik is gestegen van 111 in 2017 naar 134 
huishoudens in 2018;  

 Het gebruik van de collectieve zorgverzekering is in de periode 2016 – 2018 aanzienlijk 
gestegen van 154 huishoudens naar 279 huishoudens en wederom zijn er meer 
huishoudens verzekerd bij CZ dan bij DSW. Bij een geschatte doelgroep van 800 
huishoudens tot 130 procent Wsm, leidt dit tot een bereik van 35 procent. Dat ligt in lijn 
met het bereik in veel andere gemeenten. In 2016 was de inkomensgrens 110 procent 
Wsm, in 2017 is deze verhoogd naar 130 procent Wsm maar in dat jaar is de doelgroep 
(in de Armoedemonitor) onderschat. Hierdoor is vergelijking in de jaren niet goed 
mogelijk;  

 Het bereik van de Meedoenregeling voor volwassenen is gestegen van 31 procent in 
2017 naar 36 procent in 2018; 

 In 2018 hebben net zoveel huishoudens met kinderen gebruikgemaakt van het 
Kindpakket als in 2017: 103 huishoudens. Dat is een bereik van 67 procent en dat is 
hoger dan in veel andere gemeenten met een dergelijke kindregeling; 

 Het bereik van de Meedoenregeling schoolkosten (ingevoerd in juni 2018) is 39 procent; 

 In 2018 hebben drie huishoudens gebruikgemaakt van de individuele studietoeslag De 
doelgroep kan op basis van de bestanden die gebruikt zijn niet worden vastgesteld;  

 Op de bijzondere bijstand na, is het gebruik van alle regelingen gestegen. Tegelijkertijd 
is de minimapopulatie gelijk gebleven, de gemeente heeft niet meer minima in beeld 
gekregen. Dit betekent dat de minimapopulatie van gemiddeld meer regelingen gebruik 
is gaan maken, en/ of dat de minima die zijn ingestroomd vaker van het minimabeleid 
gebruikmaken dan de minima die zijn uitgestroomd. Ten opzichte van andere 
gemeenten is het cumulatief gebruik in Albrandswaard ook hoger, minima maken 
gemiddeld van meer regelingen gebruik dan in andere gemeenten: van de regelingen 
van volwassenen is gemiddelde gebruik 2,1 regelingen, en het gemiddelde gebruik van 
alle regelingen (door gezinnen) is 3,2 regelingen. Meerpersoonshuishoudens met 
kinderen, bijstandsgerechtigden en minima met een niet-westerse migratieachtergrond 
maken gemiddeld van meer regelingen gebruik dan minima met andere kenmerken.  
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Tabel 4.2.1 Gebruik en bereik regelingen 2016, 2017 en 2018 

Regeling 2016 2017 2018 
Kwijtschelding   
Doelgroep 478 470 459 
Gebruik 412 387 392 
Bereik 86% 82% 85% 
    
Bijzondere bijstand    
Doelgroep 513 513 508 
Gebruik 217 175 164 
Bereik 42% 34% 32% 
    
Individuele inkomenstoeslag    
Doelgroep 2815 253 266 
Gebruik 107 111 134 
Bereik 38% 44% 50% 
    
Collectieve zorgverzekering     
Doelgroep 513 5496 800 
Gebruik 154 257 279 
Bereik 30%7 47% 35% 
    
Meedoen: volwassenen    
Doelgroep  - 513 508 
Gebruik  - 159 183 
Bereik  - 31% 36% 
    
Meedoen: Kindpakket8    
Doelgroep  - 161 154 
Gebruik  - 103 103  
Bereik  - 64% 67% 
    
Meedoen: schoolkosten     
Doelgroep kinderen - - 75 
Gebruik kinderen - - 299 
Bereik kinderen - - 39% 
    
Individuele studietoeslag    
Doelgroep  - - Onbekend 
Gebruik  - - 3 
Bereik  - - - 

  
 

 

                                                      
5 De doelgroep in 2016 betrof een schatting. 
6 In de Armoedemonitor 2017 is de doelgroep (minima met een inkomen tot 130 procent) weergegeven die 
de gemeente in beeld had. De daadwerkelijke doelgroep zal groter zijn geweest. Waardoor het bereik in 
2017 lager zal zijn geweest dan weergegeven in de Armoedemonitor 2017. In 2016 was dit niet aan de 
orde, toen was de inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering 110 procent Wsm.  
7 De inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering in 2016 was 110 procent Wsm. Vanaf 2017 is de 
inkomensgrens verruimd naar 130 procent Wsm. Het bereik in 2016 is daarom niet een-op-een te 
vergelijken met de cijfers van 2017 en 2018.  
8 De verstrekkingen van het Kindpakket worden geregistreerd op de ouder/verzorger. Hierdoor is het niet 
mogelijk om het aantal kinderen dat gebruik heeft gemaakt van het Kindpakket weer te geven.  
9 De regeling meedoen schoolkosten is in juni 2018 ingevoerd.  
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Hieronder volgt een tabel met het bereik per regeling van de drie BAR-gemeenten. Daarnaast 
wordt per regeling het gemiddelde bereik weergegeven dat we bij andere gemeenten zien. Het 
bereik van de meeste regelingen in de gemeente Albrandswaard ligt in lijn met dat in Barendrecht.  

Tabel 4.2.2 Bereik regelingen BAR-gemeenten en gemiddeld bij andere gemeenten  

Regeling Albrandswaard Barendrecht Ridderkerk 
Gemiddeld 

andere 
gemeenten 

Kwijtschelding 85% 78% 82% 70 à 75% 
Bijzondere bijstand 32% 27% 31% 25 à 30% 
Individuele inkomenstoeslag 50% 42% 58% 55 à 60% 
Collectieve zorgverzekering  35% 57% 41% 30 à 35% 
Meedoen: volwassenen 36% 33% 84% 35 à 40% 
Meedoen: Kindpakket 67% 64% 87% 50 à 55% 
Meedoen: schoolkosten  39% 37% 30% 40 à 45% 

Cumulatief gebruik regelingen voor volwassenen 
Gemiddeld maken minima gebruik van 2,1 van de volgende vijf regelingen voor volwassenen: 
kwijtschelding, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, collectieve zorgverzekering en 
Meedoen volwassenen10. Meerpersoonshuishoudens met kinderen en bijstandsgerechtigden 
hebben een hoger gemiddeld gebruik, zoals in onderstaande figuur te zien is.   

Figuur 4.2.1. Gemiddeld gebruik vijf regelingen, inkomen tot 120% 

 
 

Cumulatief gebruik alle regelingen 
De gemeente kent zeven minimaregelingen. Naast de vijf regelingen waar iedereen (mits ze 
voldoen aan de inkomensnormen) gebruik van kan maken, zijn er twee Meedoen regelingen 
voor kinderen: het Kindpakket en de schoolkostenregeling. 
Gemiddeld maken minima van 3,2 van deze zeven regelingen gebruik. 
Meerpersoonshuishoudens met kinderen, bijstandsgerechtigden en minima met een niet-
westerse migratieachtergrond maken vaker dan gemiddeld gebruik van de regelingen.  
 

                                                      
10 De individuele studietoeslag is niet meegenomen in het cumulatief gebruik, omdat een beperkte groep 
recht heeft op de regeling.   
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Figuur 4.2.2. Gemiddeld gebruik zeven regelingen, inkomen tot 120% 

 

4.3. Kenmerken gebruikers per regeling 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen  
Huishoudens kunnen kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en 
Onroerende Zaak Belasting (OZB). De doelgroep bestaat uit huishoudens met een inkomen op 
of rond het voor dat huishoudtype geldende sociale minimum. In 2018 hebben 392 huishoudens 
kwijtschelding toegekend gekregen: 

 Meerpersoonshuishoudens met kinderen maken vaker gebruik van de kwijtschelding 
dan andere huishoudens; 

 Huishoudens met een migratieachtergrond maken vaker gebruik van de kwijtschelding 
dan huishoudens met een Nederlandse achtergrond.  

Bijzondere bijstand 
Het bijzondere bijstandsbeleid van de gemeente Albrandswaard is erop gericht om mensen met 
een inkomen tot 120 procent Wsm die bijzondere noodzakelijke kosten hebben en deze niet zelf 
kunnen betalen, te ondersteunen. Bij een inkomen hoger dan 120 procent Wsm wordt 
draagkracht berekend.  In 2018 hebben 164 huishoudens een of meerdere verstrekkingen 
vanuit de bijzondere bijstand ontvangen;  

 Bijstandsgerechtigden maken het vaakst gebruik van de bijzondere bijstand, AOW’ers 
het minst vaak; 

 Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen maken vaker gebruik van de bijzondere 
bijstand dan ander huishoudens. Alleenstaanden blijven wat achter in hun gebruik;  

 Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond maken vaker gebruik van de 
bijzondere bijstand dan huishoudens met een andere achtergrond.  

Individuele inkomenstoeslag 
De individuele inkomenstoeslag is bedoeld als inkomensondersteuning voor mensen die 
langdurig afhankelijk zijn van een minimuminkomen. In de gemeente Albrandswaard behoort 
iedereen tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd, die gedurende drie jaar een 
inkomen heeft tot 120 procent Wsm, tot de doelgroep. Verder geldt als voorwaarde voor 
toekenning dat er in de afgelopen drie jaar geen mogelijkheden waren voor 
inkomensverbetering. Er hebben 134 huishoudens gebruikgemaakt van de individuele 
inkomenstoeslag: 

 Bijna twee derde van de langdurige minima met een bijstandsuitkering heeft 
gebruikgemaakt van de toeslag. Onder minimahuishoudens met een overig inkomen is 
dat aanzienlijk lager (29 procent); 

 Eenoudergezinnen blijven achter in het gebruik van de individuele inkomenstoeslag. 
Tussen de andere huishoudtypen zitten weinig verschil; 

 Huishoudens met een Nederlandse achtergrond maken vaker gebruik van de 
individuele inkomenstoeslag dan huishoudens met een niet-westerse 
migratieachtergrond. 
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Collectieve zorgverzekering 
De gemeente biedt minima de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve aanvullende 
zorgverzekering van CZ of DSW. Deelnemers krijgen korting op de premie en profiteren van 
extra vergoedingen voor zorgkosten. Om deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering 
mag het huishoudinkomen niet hoger zijn dan 130 procent Wsm. 
 
In 2018 hebben in totaal 279 huishoudens gebruikgemaakt van de collectieve zorgverzekering. 
227 huishoudens hebben een verzekering afgesloten bij CZ, 53 huishoudens bij DSW11.  

Tabel 4.3.1 Gebruik pakketten collectieve zorgverzekering, aantal huishoudens 

Verzekeraar 2016 2017 2018 
CZ 129 216 227 
DSW 25 41 53 
Totaal 154 257 279 

 
De kenmerken van de 279 huishoudens die gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering 
zijn als volgt: 

 Huishoudens met een bijstandsuitkering maken het vaakst gebruik van de collectieve 
zorgverzekering;  

 Meerpersoonshuishoudens met kinderen maken vaker gebruik van de collectieve 
zorgverzekering dan andere huishoudtypes. Eenoudergezinnen blijven wat achter in het 
gebruik; 

 Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond maken het vaakst gebruik van 
de collectieve zorgverzekering, huishoudens met een Nederlandse achtergrond het 
minst vaak. 

Meedoen volwassenen 
Met de regeling meedoen kunnen minima een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van 
onder andere deelname aan sport, deelname aan sociale en culturele activiteiten of een 
lidmaatschap bij de bibliotheek. De doelgroep bestaat uit minimahuishoudens met een inkomen 
tot 120 procent Wsm. In 2018 hebben 183 huishoudens een tegemoetkoming vanuit de 
Meedoenregeling voor volwassenen gekregen: 

 Huishoudens met een bijstandsuitkering hebben het vaakst gebruikgemaakt van de 
Meedoenregeling; 

 Huishoudens met kinderen maken veel vaker gebruik van de regeling dan huishoudens 
zonder kinderen; 

 Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond maken vaker gebruik van de 
Meedoenregeling dan huishoudens met een andere achtergrond. 

Meedoen Kindpakket 
Minima met kinderen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor kosten die zij maken zodat hun 
kind kan meedoen. Vanuit het Kindpakket kunnen kosten worden vergoed voor lidmaatschap 
van een vereniging, muziekles of bijvoorbeeld een fiets. De doelgroep bestaat uit huishoudens 
met kinderen tussen 4 en 18 jaar en een inkomen tot 120 procent. Ook gezinnen in de 
schuldhulpverlening komen in aanmerking voor het Kindpakket. In 2018 hebben 103 
huishoudens gebruikgemaakt van het Kindpakket:  

 Bijstandsgerechtigden maken het vaakst gebruik van het Kindpakket;  

 Meerpersoonshuishoudens met kinderen maken iets vaker gebruik van het Kindpakket 
dan eenoudergezinnen;  

 Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond hebben het Kindpakket vaker 
gebruikt dan huishoudens met een andere achtergrond.  

  

                                                      
11 In 1 huishouden is zowel een verzekering bij CZ als bij DSW afgesloten.  
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Meedoen schoolkosten 
Minima met kinderen op het voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de regeling 
meedoen schoolkosten. De tegemoetkoming voor een kind in het brugklasjaar is € 250 en voor 
kinderen in andere klassen geldt een maximumbedrag van € 175. De doelgroep bestaat uit 
minimahuishoudens met kinderen op het voortgezet onderwijs en een inkomen tot 120 procent 
Wsm hebben. De regeling is in juni 2018 ingevoerd, het gebruik gaat dus over zeven maanden 
en niet over een heel kalenderjaar. Vanaf het moment van invoering hebben 29 huishoudens 
gebruikgemaakt van de regeling; 

 Huishoudens met een bijstandsuitkering hebben vaker gebruikgemaakt van de 
vergoeding voor schoolkosten dan huishoudens met een bijstandsuitkering;  

 Meerpersoonshuishoudens met kinderen hebben vaker gebruikgemaakt van de 
regeling dan eenoudergezinnen;  

 Naar herkomst zijn de verschillen nihil.  

Individuele studietoeslag 
Minima met een arbeidshandicap die niet in staat zijn tot het verdienen van het Wettelijk 
minimumloon (WML), maar wel mogelijkheden hebben tot arbeidsparticipatie kunnen een 
aanvraag indienen voor een studietoeslag. De doelgroep bestaat uit personen van 18 jaar of 
ouder, met een arbeidsbeperking. Door deze beperking kunnen zij de studie en 
arbeidsparticipatie combineren. Op basis van de voor dit onderzoek gebruikte bestanden 
kunnen we de doelgroep niet bepalen.  
 
In 2018 hebben 3 huishoudens gebruikgemaakt van de individuele studietoeslag12.  
 
 
 

                                                      
12 Om de privacy te borgen geven we geen kenmerken van de gebruikers weer.  
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5. Wmo en schuldhulpverlening 

5.1. Een op de vier minimahuishoudens maakt gebruik van de Wmo 

In 2018 maakten 1.104 huishoudens gebruik van een of meerdere Wmo-voorzieningen, 11 
procent van alle huishoudens in de gemeente. Sinds 2016 stijgt het aantal huishoudens dat 
gebruikmaakt van de Wmo. Het aantal minimahuishoudens met Wmo is niet gestegen: 128 
minimahuishoudens hebben een of meerdere Wmo-voorzieningen. Dat is 25 procent van alle 
minimahuishoudens en dit aandeel is hoger dan onder niet-minima (10 procent). Bij andere 
gemeenten zien we dat gemiddeld 20 à 25 procent van de minimahuishoudens gebruikmaakt 
van de Wmo, de overlap in Albrandswaard ligt hiermee in lijn.  
 
Van de minimahuishoudens met Wmo heeft bijna de helft een AOW-uitkering. Twee derde is 
alleenstaand en 12 procent heeft thuiswonende kinderen.  
 

Tabel 5.1.1 Inkomensverdeling Wmo-gebruikers 

Wmo 
2016 

Aantal          % 
2017 

Aantal          % 
2018 

Aantal           % 

Aandeel 
Wmo t.o.v. 
alle huish. 

Minimahuishoudens 113 12% 128 13% 128 12% 25% 
Overige huishoudens 825 88% 863 87% 976 88% 10% 
Totaal 938 100% 991 100% 1.104 100% 11% 

Tabel 5.1.2 Kenmerken minimahuishoudens tot 120% met Wmo 

Categorie 2017 2018 
  Aantal Aandeel 
Inkomensbron   
Participatiewet 33% 41 32% 
AOW 44% 59 46% 
Andere inkomensbron 23% 28 22% 
Totaal 100% 128 100% 
    
Huishoudtype    
Alleenstaand 67% 83 65% 
Gezinnen met kinderen 13% 15 12% 
Meerpers zonder kinderen 20% 30 23% 
Totaal 100% 128 1005 
    
Herkomst    
Nederlandse achtergrond 63% 79 62% 
Westerse migratieachtergrond 9% 11 8% 
Niet-westerse migratieachtergrond 28% 38 30% 
Totaal 100% 128 100% 
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5.2. Bijna een op de tien minimahuishoudens krijgt hulp bij schulden 

Schulddienstverlening (SDV) is bedoeld voor inwoners die zelf hun problematische schulden 
niet meer kunnen oplossen. Het belangrijkste onderdeel van schulddienstverlening betreft een 
minnelijke schuldregeling, uitgevoerd door PLANgroep, wanneer een minnelijk traject niet 
mogelijk is kan een aanvraag worden gedaan voor toelating tot de WSNP (het wettelijk traject).  
 
In totaal zaten 80 huishoudens in 2018 op enig moment in een schulddienstverleningstraject. 
Dit is een daling ten opzichte van 2017 (105 huishoudens in 2017). 58 procent van deze 80 
huishoudens heeft een inkomen tot 120 procent Wsm, een aandeel dat overeenkomt met dat in 
andere gemeenten. Afgezet tegen alle minima betekent dit dat 9,1 procent van de 
minimahuishouden een vorm van schuldhulpverlening heeft gekregen. Dat ligt in lijn met de 
gemiddelde overlap van 10 procent die we bij andere gemeenten zien.  
 
Bijna de helft van de minimahuishoudens in de schuldhulpverlening is alleenstaand, en 
eveneens ongeveer de helft heeft een Nederlandse achtergrond.  
 

Tabel 5.2.1 Inkomensverdeling SDV-gebruikers 

SDV 
2016 

Aantal          % 
2017 

Aantal          % 
2018 

Aantal           % 

Aandeel 
SDV t.o.v. 
alle huish. 

Minimahuishoudens 64 61% 69 62% 46 58% 9,1% 
Overige huishoudens 41 39% 43 38% 34 42% 0,3% 
Totaal 105 100% 112 100% 80 100% 0,8% 

Tabel 5.2.2 Kenmerken minimahuishoudens tot 120% met SDV 

Categorie 2017 2018 
  Aantal Aandeel 
Inkomensbron   
Participatiewet 54% 23 50% 
Andere inkomensbron en AOW 46% 23 50% 
Totaal 100% 46 100% 
    
Huishoudtype    
Huishoudens zonder kinderen 59% 30 66% 
Huishoudens met kinderen 41% 16 34% 
Totaal 100% 46 100% 
    
Herkomst    
Nederlandse achtergrond 41% 22 48% 
Migratieachtergrond 59% 24 52% 
Totaal 100% 46 100% 
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Bijlage 1. Methodiek Armoedemonitor 

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van registratiegegevens van de verschillende lokale 
en landelijke regelingen die de gemeente uitvoert. Daarbij gaat het om de volgende 
voorzieningen: Participatiewet, minimaregelingen en kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen. Alle brongegevens zijn via encryptie versleuteld aangeleverd zodat ze niet te 
herleiden zijn tot individuele natuurlijke personen. 
 
Onderstaand beschrijven we de wijze waarop het onderzoeksbestand is aangemaakt. 

Stap 1 
In de eerste bewerkingsstap wordt de informatie uit de genoemde registratiebronnen aan het 
actuele BRP-bestand (dat ook is versleuteld) gekoppeld. Op deze wijze wordt inzichtelijk welke 
personen gebruik maken of gebruik hebben gemaakt van welke voorziening.  

Stap 2 
In stap 2 wordt aan de hand van de BRP een analysebestand op huishoudniveau gemaakt. We 
onderscheiden 4 huishoudtypes: alleenstaanden, eenoudergezinnen, 
meerpersoonshuishoudens met kinderen en meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. De 
operationele definities van deze begrippen treft u verderop in deze verantwoording aan. 

Stap 3 
Het feitelijke gebruik van voorzieningen in het jaar voorafgaand aan het peilmoment van de 
BRP wordt op huishoudniveau vastgesteld. Indien één persoon binnen het huishouden gebruik 
heeft gemaakt van een bepaalde voorziening, wordt dit toegerekend naar het hele huishouden. 

Statistisch kader 
In tegenstelling tot wat gangbaar is bij sociaalwetenschappelijk onderzoek is dit rapport 
gebaseerd op gegevens van de totale bevolkingspopulatie. Dat betekent dat de vermelde 
aantallen en percentages niet getoetst hoeven te worden op statistische betrouwbaarheid en 
altijd de feitelijke situatie weergeven. 

Operationele definitie huishouden 
Het bepalen van het soort en type huishouden gebeurt aan de hand van gegevens uit de 
bevolkingsadministratie en wel op de volgende wijze: 

 indien één persoon op een adres woont, is duidelijk dat er sprake is van een 
alleenstaande; 

 personen op één adres waartussen geregistreerde ouder-kindrelaties of echtrelaties 
bestaan worden tot een gezamenlijk huishouden gerekend; 

 indien er één meerderjarige op een adres woont met een ouder-kindrelatie tellen we 
een eenoudergezin; 

 indien er meer meerderjarige op een adres wonen waarbij één meerderjarige ouder is 
en er een ouder-kindrelatie bestaat met de andere meerderjarige (en/of minderjarige) 
tellen we een eenoudergezin;  

 als er vier of meer meerderjarigen op een adres wonen, gaan we ervan uit dat er 
meerdere huishoudens op dit adres gevestigd zijn; 

 indien er drie meerderjarigen zonder echtrelatie op één adres wonen, kijken we naar de 
gemiddelde leeftijd. Ligt die onder de 27 jaar dan rekenen we iedere persoon als een 
afzonderlijk (studenten)huishouden. Ligt deze boven de 27 jaar dan tellen we één 
meerpersoonshuishouden. 

 als er minimaal 20 personen op eengezamenlijk adres wonen, registreren we een 
institutioneel huishouden, tenzij de gemiddelde leeftijd van alle bewoners hoger is dan 
de AOW-leeftijd. Iedere bewoner wordt dan als afzonderlijk huishouden meegeteld 
(gehuwden tellen als één huishouden). 
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Zelfstandig huishouden 
Een zelfstandig huishouden bestaat uit een of meer personen die alleen of samen in een 
woonruimte gehuisvest zijn en zelf in hun dagelijkse levensbehoeften voorzien. 

Institutioneel huishouden 
Tot de institutionele huishoudens behoren adressen met minimaal 20 personen, waarbij de 
gemiddelde leeftijd jonger is dan de AOW-leeftijd. Hiertoe behoren bijvoorbeeld opvangcentra, 
penitentiaire inrichtingen, kindertehuizen en internaten. 
In de bevolkingsoverzichten in deze rapportage zijn deze personen meegeteld. In de 
hoofdstukken waar de inkomensverdeling in termen van huishoudens wordt besproken blijven 
zij buiten beschouwing. 

Besteedbaar inkomen (CBS) 
Besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies sociale zekerheid en 
andere betaalde overdrachten (zoals alimentatie) en de loon-, inkomsten- en 
vermogensbelasting. Het bruto-inkomen omvat winst uit onderneming, bruto-inkomsten uit 
arbeid, inkomsten uit vermogen en bruto ontvangen overdrachten (zoals AOW, Anw, WAO/WIA, 
studiefinanciering, kinderbijslag en huursubsidie). 

Inkomensbron 
In dit onderzoek worden de termen Participatiewet, AOW en ‘ander’ inkomen gebruikt. Voor de 
bijstandsgerechtigden is de inkomensbron direct vast te stellen. De AOW-inkomensgrondslag is 
bepaald op basis van de leeftijd van de huishoudoudste. De AOW-gerechtigde huishoudens die 
tevens een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen rekenen we eveneens tot deze categorie. 
Alle overige inkomens zijn vervolgens onder de noemer ‘ander’ inkomen gebracht. 
 
Wanneer het inkomen van een huishouden alleen bestaat uit AOW dan wordt het huishouden 
tot de minimapopulatie gerekend.  

Berekening van de duur van het minimuminkomen 
De duur van de periode waarin een huishouden op het minimuminkomen leeft, wordt berekend 
aan de hand van een combinatie van gegevens uit verschillende bronnen. Een sluitende 
definiëring in termen van een volledig onafgebroken periode is niet altijd mogelijk. Indien de 
periode tussen het gebruik van de ene regeling en de andere maximaal 30 dagen is, wordt dit 
daarom toch als aaneengesloten periode gezien.  

Wettelijk sociaal minimum  
Het wettelijk sociaal minimum is de actuele bijstandsnorm voor het betreffende huishoudtype. 
Deze normbedragen worden halfjaarlijks vastgesteld. Voor AOW-huishoudens is de netto AOW-
uitkering het normbedrag voor het wettelijke sociale minimum. 

Herkomst (CBS) 
Voor bepaling van herkomst wordt gekeken naar het geboorteland van de ouder(s). Iemand met 
een migratieachtergrond is iemand waarvan minimaal een van de ouders in het buitenland is 
geboren. Inwoners afkomstig uit Europa, Noord-Amerika, Australië, Japan en Indonesië worden 
als mensen met een westerse migratieachtergrond gezien. Andere landen worden gezien als 
niet-westers. 
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Bijlage 2. Bevolkingskarakteristieken 

In deze bijlage staat een aantal kenmerken van de bevolkingspopulatie. 

Alle huishoudens 
Onderstaande tabel geeft het aantal inwoners en huishoudens weer, op 31 december van het 
desbetreffende jaar. 

Tabel B2.1 Aantal huishoudens en inwoners Albrandswaard13 

Categorie 2016 2017 2018 
Aantal huishoudens 10.170 10.244 10.246 
Aantal personen 24.717 24.905 24.905 
Gemiddelde huishoudgrootte 2,4 2,4 2,4 

 

Kenmerken 

Tabel B2.2 Kenmerken alle huishoudens 2016, 2017 en 2018 

Categorie 2016 2017 2018 
 % % Aantal % 
Huishoudtype     
Alleenstaand 26% 26% 2.684 26% 
Eenoudergezin 4% 4% 399 4% 
Meerpersoons zonder 
kinderen 

41% 41% 4.285 42% 

Meerpersoons met 
kinderen 

29% 29% 2.878 28% 

Totaal 100% 100% 10.246 100% 
     
Leeftijdscategorie      
Tot 27 jaar 2% 2% 158 1% 
27 tot 45 jaar  26% 25% 2.454 24% 
45 tot AOW-leeftijd 44% 46% 4.770 47% 
AOW-leeftijd 29% 27% 2.864 28% 
Totaal 100% 100% 10.246 100% 
     
Herkomst     
Nederlandse achtergrond 79% 79% 7.957 78% 
Westerse 
migratieachtergrond 

10% 10% 1.074 10% 

Niet-westerse 
migratieachtergrond 

11% 11% 1.215 12% 

Totaal 100% 100% 10.246 100% 
     
Woonwijk     
Buitengebied 0% 1% 95 1% 
Portland 26% 26% 2.705 26% 
Poortugaal Noord 12% 10% 1.009 10% 
Poortugaal Zuid 27% 28% 2.785 27% 
Rhoon Noord 9% 8% 873 9% 
Rhoon Zuid 26% 27% 2.779 27% 
Totaal 100% 100% 10.246 100% 

 
 
 

                                                      
13 Alle gegevens in de tabellen in deze monitor zijn gebaseerd op gemeentelijke registratiegegevens, tenzij 
anders aangegeven. Landelijke cijfers zijn afkomstig van het CBS. 
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Bijlage 3. Kenmerken kinderen 

In deze bijlage staat een aantal kenmerken van de kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.  

Kenmerken  
 
Tabel B3.1 Kenmerken alle kinderen 2016, 2017 en 2018 

Categorie 
     2016 

% 

2017 

% 

2018 

Aantal     Aandeel 

Huishoudtype     
Eenoudergezin 12% 11% 627 11% 
Meerpers met kinderen 88% 89% 4.985 89% 
Totaal 100% 100% 5.612 100% 
     
Leeftijdscategorie     
Tot 4 jaar 19% 19% 987 18% 
4 tot 12 jaar  46% 46% 2.579 46% 
12 tot 18 jaar 35% 35% 2.046 36% 
Totaal 100% 100% 5.612 100% 
     
Herkomst     
Nederlandse achtergrond 78% 78% 4.301 77% 
Westerse 
migratieachtergrond 

6% 6% 380 7% 

Niet-westerse 
migratieachtergrond 

16% 16% 931 16% 

Totaal 100% 100% 5.612 100% 
     
Woonwijk     
Buitengebied - 1% 33 1% 
Portland 40% 40% 2.219 39% 
Poortugaal Noord 11% 10% 540 10% 
Poortugaal Zuid 23% 23% 1.291 23% 
Rhoon Noord 6% 6% 343 6% 
Rhoon Zuid 20% 20% 1.186 21% 
Totaal 100% 100% 5.612 100% 
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Bijlage 4. Kenmerken minima tot 100% Wsm 

In deze bijlage geven we kenmerken weer van minimahuishoudens met een inkomen tot 
100 procent Wsm.  

Tabel B4.1 Aantal huishoudens en inwoners Albrandswaard 

Categorie 2016 2017 2018 
Tot 100% Wsm 478 470 459 
Overig  9.692 9.774 9.787 
Totaal aantal huishoudens 10.170 10.244 10.246 

 

Kenmerken 

Tabel B4.1 Kenmerken minima tot 100% Wsm 2016, 2017 en 2018 

Categorie 2016 2017 2018 
   Aantal % 
Inkomensbron     
Participatiewet 52% 57% 253 55% 
AOW 20% 19% 95 21% 
Overig inkomen 28% 24% 111 24% 
Totaal 100% 100% 459 100% 
     
Huishoudtype     
Alleenstaand 51% 51% 235 51% 
Eenoudergezin 19% 15% 65 14% 
Meerpersoons zonder 
kinderen 

16% 17% 87 19% 

Meerpersoons met 
kinderen 

14% 17% 72 16% 

Totaal 100% 100% 459 100% 
     
Leeftijdscategorie      
Tot 27 jaar 4% 4% 17 4% 
27 tot 45 jaar  34% 32% 142 31% 
45 tot AOW-leeftijd 42% 45% 205 45% 
AOW-leeftijd 20% 19% 95 20% 
Totaal 100% 100% 459 100% 
     
Herkomst     
Nederlandse achtergrond 50% 47% 225 49% 
Westerse 
migratieachtergrond 

9% 8% 33 7% 

Niet-westerse 
migratieachtergrond 

41% 45% 201 44% 

Totaal 100% 100% 459 100% 
     
Woonwijk     
Buitengebied - -   
Portland 30% 30% 134 29% 
Poortugaal Noord 5% 6% 28 32% 
Poortugaal Zuid 33% 33% 149 6% 
Rhoon Noord 7% 7% 40 9% 
Rhoon Zuid 25% 24% 108 24% 
Totaal 100% 100% 459 100% 
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Bijlage 5. Afkortingen 

Tabel B5.1 Afkortingenlijst 

Afkorting  
AOW Algemene Ouderdomswet 
BRP Basisregistratie Personen 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CPB Centraal Planbureau 
SHV Schuldhulpverlening 
VT Vakantietoeslag  
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wsm Wettelijk sociaal minimum 
WSNP Wet schuldsanering natuurlijke personen 
WW Werkloosheidswet 
ZZP Zelfstandige zonder personeel 
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Inleiding 

De gemeente Albrandswaard is geïnteresseerd in de effecten van het lokale en landelijke beleid 
op de inkomens van minimahuishoudens. Dit vanuit de visie dat werken moet lonen. De 
centrale onderzoeksvraag van de gemeente luidt: wat zijn de effecten van het landelijke en 
lokale beleid op de inkomens van de minima en in welke situatie(s) treedt er een armoedeval 
op?  
 
De Inkomenseffect Rapportage geeft hier antwoord op en biedt inzicht in de actuele financiële 
positie van minima en in de mate waarin het huidige (lokale) beleid een bijdrage daaraan levert.   
 
De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende deelvragen: 
 

 Hoe hoog is de maximale bijdrage van de gemeente en van het Rijk voor 
minimahuishoudens? 

 Hoeveel geld houden minimahuishoudens per maand over (of komen zij tekort) voor het 
doen van vrije bestedingen? 

 Wat is het financiële effect van inkomensverhoging door vanuit de bijstand aan het werk 
te gaan: is er sprake van een armoedeval? 

Opzet van het onderzoek 
Voor zes verschillende huishoudtypen met vijf verschillende inkomens ten opzichte van het 
Wettelijk sociaal minimum worden de effecten berekend. Met behulp van landelijke 
inkomensnormen, landelijke toeslagen en informatie over gemeentelijke regelingen is per 
huishoudtype het inkomen bepaald. Voor de vaste uitgaven is uitgegaan van cijfers en normen 
van het Nibud1. Voor de andere uitgaven is waar mogelijk gebruikgemaakt van lokale tarieven 
(zoals huur en waterschapsbelasting). Tenslotte worden de gemeentelijke regelingen omgezet 
in een maandbedrag. Op de manier ontstaat per huishoudtype een overzicht van de inkomsten 
en uitgaven per maand.   

Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksmethodiek nader toegelicht. Vervolgens worden in 
hoofdstuk 2 de inkomenseffecten van zowel de landelijke als de lokale 
inkomensondersteunende regelingen beschreven. In hoofdstuk 3 benoemen we de 
belangrijkste bevindingen. In bijlage 1 staat per huishoudtype het financieel maandoverzicht. 
  

                                                      
1 Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en 
adviseert over financiën van huishoudens. 
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1. Onderzoeksmethodiek 

In dit hoofdstuk schetsen we de onderzoeksmethodiek van de Inkomenseffect 
Rapportage aan de hand van de verschillende inkomsten en uitgaven die worden 
onderscheiden. 

1.1. Huishoudens en inkomensgrenzen 

We berekenen de inkomenseffecten van het lokale en landelijke beleid in 2019 voor de 
volgende huishoudtypen: 
 

 alleenstaande, jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd; 

 alleenstaande ouder, jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, twee kinderen (8 en 13 
jaar); 

 paar (twee volwassenen), niet AOW-gerechtigd; 

 paar (twee volwassenen), niet AOW-gerechtigd, twee kinderen (8 en 13 jaar); 

 alleenstaande, AOW-gerechtigd; 

 paar (twee volwassenen), AOW-gerechtigd. 
 
We brengen de inkomenseffecten in beeld voor huishoudens met inkomens van 100, 110, 120, 
130 en 140 procent van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm). Daarnaast berekenen we de 
inkomenseffecten voor huishoudens die al langer dan drie jaar een inkomen van 100 procent 
Wsm hebben.   

1.2. Inkomsten landelijke regelingen 

De inkomsten bestaan uit het netto-inkomen en diverse bijdragen van het Rijk. Specifiek gaat 
het om de volgende categorieën: 
 

 netto-inkomen inclusief vakantietoeslag; 

 bijdrage Rijk:  
o huurtoeslag; 
o zorgtoeslag 
o combinatiekorting; 
o kinderbijslag; 
o kindgebonden budget. 
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1.3. Inkomsten gemeentelijke minimaregelingen 

Onderstaand volt een overzicht van de gemeentelijke minimaregelingen in 2019. 

Tabel 1.3.1 Gemeentelijke minimaregelingen in Albrandswaard 

Regeling 
Inkomensgrens  
t.o.v. Wsm 

(Maximaal) bedrag 

Kwijtschelding lokale 
heffingen 

Tot 100% Wsm - 

Bijzondere bijstand Tot 120% Wsm 

Individuele vergoedingen; 
 
Vergoeding 50 procent van het 
eigen risico tenzij gebruik wordt 
gemaakt van het pakket CZ Zorg-
op-maatpolis AV Extra Uitgebreid of 
pakket DSW Zorgpolis AV-BAR 
Top.  

Individuele inkomenstoeslag 
Minimaal 3 jaar tot 
120% Wsm 

Alleenstaande € 384. 
Alleenstaande ouder € 492. 
Paar € 582. 

Collectieve zorgverzekering Tot 130% Wsm  

Pakket CZ Zorg-op-maatpolis AV 
Extra: € 134,33 i.p.v. € 168,30. 
 
Pakket CZ Zorg-op-maatpolis AV 
Extra Uitgebreid: € 154,25 i.p.v. 
€ 209,93. 

 
Pakket DSW Zorgpolis AV-BAR 
Standaard: € 123,75 i.p.v. € 143,25. 
 
Pakket DSW Zorgpolis AV-BAR 
Top: € 147,62 i.p.v. € 188,75. 

Meedoen volwassenen  Tot 120% Wsm 
€ 150 per volwassene per 
kalenderjaar. 

Meedoen Kindpakket Tot 120% Wsm 

Kinderen 4 t/m 11 jaar: € 350 per 
kind, per kalenderjaar; 
Kinderen 12 t/m 17 jaar: € 450 per 
kind, per kalenderjaar.  

Meedoen Schoolkosten  Tot 120% Wsm 

Brugklasjaar: € 250 per kind; 
Overige jaren: € 175 per kind, per 
schooljaar van het voortgezet 
onderwijs. 
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In de berekening van de inkomenseffecten worden de volgende regelingen meegenomen:  
 

o kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en waterschapsbelasting; 
o de totale korting op de collectieve zorgverzekering 

 minima die niet AOW-gerechtigd zijn: deelname aan pakket CZ Zorg-
op-maatpolis AV gemeenten Extra2 

 minima vanaf AOW-leeftijd deelname aan pakket CZ Zorg-op-maatpolis 
AV gemeenten Extra uitgebreid, met verzekering eigen risico; 

o vergoeding van (de helft van) het eigen risico van de zorgverzekering vanuit de 
bijzondere bijstand3; 

o de individuele inkomenstoeslag; 
o Meedoen Volwassenen; 
o Meedoen Kindpakket; 
o Meedoen Schoolkosten. 

 
De volgende gemeentelijke regelingen zijn niet meegenomen in het financieel maandoverzicht 
en de inkomenseffecten:  
 

o Overige vergoedingen/ verstrekkingen vanuit de bijzondere bijstand. 
 

Bijzondere bijstand is (op de vergoeding van het eigen risico na) niet opgenomen omdat deze 
vorm van bijstand wordt verstrekt voor noodzakelijke onvermijdbare individuele uitgaven en dit 
niet maandelijks bij iedereen voorkomt.   

                                                      
2 Het pakket van de zorgverzekeraar CZ is het meest gekozen pakket in de gemeente Albrandswaard.  
3 Minima die gebruikmaken van het meest uitgebreide pakket van de collectieve zorgverzekering hebben 
geen recht op deze vergoeding omdat in hun pakket het eigen risico is mee verzekerd. In deze rapportage 
gaan er vanuit dat AOW’ers dit uitgebreide pakket afsluiten, en dus geen recht hebben op deze 
vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. Niet-AOW’ers hebben hier wel recht op. 
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1.4. Uitgaven 

De uitgaven zijn gecategoriseerd naar:  
 

 vaste lasten. Dit zijn uitgaven die regelmatig terugkomen. Er ligt meestal een contract 
aan ten grondslag. Voorbeelden zijn huur4, energiekosten5; en verzekeringen; 

 reserveringsuitgaven. Dit zijn uitgaven die niet regelmatig voorkomen en waarvan de 
hoogte vooraf niet bekend is. Er moet in principe een bedrag voor gereserveerd 
worden. Voorbeelden zijn kosten voor inventaris en kleding; 

 huishoudelijke uitgaven. Dit zijn terugkerende uitgaven aan voeding, persoonlijke 
verzorging en dergelijke. 

 
Voor de uitgaven is waar mogelijk uitgegaan van lokale tarieven. Voorbeelden hiervan zijn de 
huur en lokale heffingen. De andere bedragen zijn gebaseerd op landelijke berekeningen van 
het Nibud. De normbedragen staan per huishoudtype in het financieel maandoverzicht in de 
bijlage.  
 
We benadrukken dat het bij alle posten gaat om de basale uitgaven en dat de normbedragen 
gemiddelden betreffen. Het is mogelijk dat een huishouden maandelijks minder uitgeeft dan de 
normbedragen waarmee in deze rapportage wordt gerekend, bijvoorbeeld omdat het 
huishouden minder geld per maand reserveert voor onregelmatige uitgaven.  

1.5. Vrije bestedingen 

Het budget dat overblijft is vrij besteedbaar en kan worden uitgeven aan bijvoorbeeld een 
lidmaatschap voor een (sport)vereniging of de bibliotheek, sociale en recreatieve activiteiten of 
aan zakgeld voor kinderen. Voor deze vrije bestedingen hanteert het Nibud per huishoudtype 
eveneens een normbedrag. 

1.6. Aannames 

Voor de inkomsten en uitgaven doen we de volgende aannames: 
 

 de huishoudens maken van alle regelingen gebruik en ontvangen daarvoor het 
maximale bedrag; 

 iedereen woont in een huurwoning;  

 alleenstaande ouders met een inkomen gelijk aan de bijstandsnorm werken niet of 
zitten in een traject waarbij de kinderopvang wordt vergoed. Alleenstaande ouders met 
een inkomen boven de bijstandsnorm hebben voor hun jongste kind 40 uur 
buitenschoolse opvang per maand nodig tegen een tarief van € 7,44 (gemiddelde 
uurprijs in 2019); 

 bij een paar met twee kinderen en een inkomen hoger dan 100 procent Wsm werkt 
slechts één van beide partners. Anders is het huishoudinkomen hoger. Daarom gaan 
we er vanuit dat deze huishoudens geen kinderopvang nodig hebben omdat één van 
beide partners thuis is voor de kinderen; 

 huishoudens die (op basis van hun inkomen) geen gebruik kunnen maken van de 
collectieve zorgverzekering van de gemeente, maken een eigen keuze uit verschillende 
zorgverzekeraars. Op basis van de meest gekozen pakketten6 bij de grootste zeven 
zorgverzekeraars is daarvoor een gemiddelde prijs berekend van € 143 per polis.   

                                                      
4 We gaan uit van € 555 kale huur per maand voor een alleenstaande en € 600 kale huur per maand voor 
een meerpersoonshuishouden. Deze bedragen zijn gebaseerd op huurtoeslaggegevens van de 
Rijksoverheid over de gemeente Albrandswaard. 
5 Kosten gas en elektriciteit zijn gebaseerd op tarieven van Essent (stroom en gas 3 jaar zeker), de kosten 
voor water op de tarieven van Vitens. Heffingskortingen zijn in de maandprijs verrekend. Gegevens over 
het gemiddelde gebruik per huishoudtype zijn afkomstig van het Nibud. 
6 Een basisverzekering met een aanvullende verzekering waarbij 9 fysiotherapie behandelingen worden 
verzekerd en een tandartsverzekering. 
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2. De inkomenseffecten 

In dit hoofdstuk staan de inkomenseffecten.  

2.1. Het effect van het landelijk beleid is groter dan het gemeentelijk beleid  

De financiële ondersteuning vanuit het Rijk is veel hoger dan vanuit de gemeente, zoals uit 
figuur 2.1.1. blijkt. Daarnaast verschilt de vergoeding per huishoudtype: minimahuishoudens 
met kinderen hebben recht op meer gemeentelijke regelingen dan minimahuishoudens zonder 
kinderen, waardoor het bedrag dat zij daarvan kunnen ontvangen ook hoger is. Ook krijgen zij 
vanuit het Rijk extra toeslagen, zoals het kindgebonden budget. 
 
Het bedrag aan landelijke toeslagen neemt geleidelijk af bij een hoger inkomen, al verschilt 
deze afname per huishoudtype. Voor meerpersoonshuishoudens loopt dit bedrag sneller terug 
dan voor alleenstaanden en alleenstaande ouders. Voor alleenstaande ouders neemt dit bedrag 
zelfs iets toe omdat zij gebruik kunnen maken van de combinatiekorting. Het bedrag aan lokale 
regelingen vervalt ook geleidelijk, de regelingen kennen immers verschillende 
inkomensgrenzen.  

Figuur 2.1.1. Maandelijkse bijdrages Rijk en gemeente, minima niet AOW-gerechtigd7 

 
 

                                                      
7 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de kwijtschelding van lokale belastingen, de totale korting op de 
collectieve zorgverzekering, Meedoen volwassenen, Meedoen kindpakket, Meedoen schoolkosten en 
gedeeltelijke vergoeding van het eigen risico vanuit de bijzondere bijstand. De bijdrage van het Rijk 
bestaat uit de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget, kinderbijslag en eventuele 
combinatiekortingen. 

€ 108

€ 63

€ 63

€ 34

€ 0

€ 209

€ 144

€ 144

€ 34

€ 0

€ 190

€ 125

€ 125

€ 68

€ 0

€ 271

€ 206

€ 206

€ 68

€ 0

€ 380

€ 380

€ 380

€ 350

€ 315

€ 1.064

€ 1.098

€ 1.103

€ 1.108

€ 1.112

€ 502

€ 493

€ 398

€ 296

€ 190

€ 895

€ 884

€ 771

€ 652

€ 528

Alleenstaande

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Alleenstaande ouder met twee…

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Paar zonder kinderen

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Paar met twee kinderen

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Bijdrage gemeente Bijdrage Rijk



Versie 3 

8 
 

Figuur 2.1.2. Maandelijkse bijdrages Rijk en gemeente, minima AOW-gerechtigd 

 
 

2.2. De gemeentelijke bijdragen geven meer ruimte voor vrije bestedingen 

Alle minimahuishoudens houden door de gemeentelijke regelingen (meer) geld over voor het 
doen van vrije bestedingen. Dat zijn uitgaven voor bijvoorbeeld lidmaatschap bij een 
(sport)vereniging, bibliotheek, zakgeld, een dagje weg etc.. Per huishoudtype en inkomen 
verschilt het bedrag dat ze voor vrije bestedingen overhouden echter aanzienlijk: 
 

 Een alleenstaande ouder met een inkomen tot 110 procent Wsm heeft € 399 per maand 
voor vrije bestedingen, een paar met twee kinderen van dezelfde leeftijd heeft daar 
maandelijks € 310 voor; 

 Het recht op de meeste minimaregelingen vervalt bij een inkomen boven 120 procent 
Wsm. In combinatie met de teruglopende bijdrage van het Rijk houden paren met 
kinderen bij een inkomen tot 130 procent Wsm minder ruimte over voor vrije 
bestedingen ten opzichte van een inkomen gelijk aan de bijstandssituatie. In paragraaf 
2.3 gaan we hier verder op in; 

 Bij AOW’ers is het vrij te besteden bedrag voor alleenstaanden nagenoeg even hoog 
als voor paren. Relatief gezien hebben alleenstaanden daarom meer te besteden dan 
paren; 

 Paren (zonder kinderen en met kinderen) met een bijstandsuitkering hebben zonder 
gemeentelijke bijdrage geen geld voor het doen van vrije bestedingen.  

 
Het budget dat huishoudens nodig hebben voor, of zullen uitgeven aan vrije bestedingen 
verschilt per huishoudtype. Een paar met kinderen zal daar meer aan (willen) uitgeven dan een 
alleenstaande. In bijlage 1 staat per huishoudtype het normbudget voor vrije bestedingen. 
Uiteraard zal iemand die nauwelijks geld meer over heeft, dat niet per se daar aan besteden.  
 
  

€ 113

€ 68

€ 68

€ 56

€ 0

€ 201

€ 136

€ 136

€ 111

€ 0

€ 382

€ 382

€ 382

€ 380

€ 340

€ 506

€ 506

€ 489

€ 449

€ 364

Alleenstaande AOW-leeftijd

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Paar AOW-leeftijd

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Bijdrage gemeente Bijdrage Rijk
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Tabel 2.2.1 Vrij besteedbaar budget per huishoudtype, minima niet AOW-gerechtigd 

Huishoudtype 
100% 
Wsm 

110%  
Wsm 

120% 
Wsm 

130%  
Wsm 

140% 
Wsm 

> 3 jaar  
100% 
Wsm 

Alleenstaande        

Exclusief gemeente 7 110 212 285 385 7 
Inclusief gemeente  115 172 275 319 385 147 
Alleenstaande ouder,  
2 kinderen        
Exclusief gemeente 152 255 362 470 609 152 
Inclusief gemeente  361 399 506 504 609 402 
Paar zonder kinderen        
Exclusief gemeente -48 89 140 185 290 -48 
Inclusief gemeente  142 214 265 253 290 190 
Paar,  
2 kinderen        
Exclusief gemeente -32 104 137 165 251 -32 
Inclusief gemeente  239 310 343 233 251 288 

Tabel 2.2.2 Vrij besteedbaar budget per huishoudtype, minima AOW-gerechtigd 

Huishoudtype 
100% 
Wsm 

110%  
Wsm 

120% 
Wsm 

130%  
Wsm 

140%  
Wsm 

Alleenstaande  
(AOW-leeftijd) 

     

Exclusief gemeente 76 191 306 418 567 
Inclusief gemeente  189 259 374 474 567 
Paar 
(AOW-leeftijd)      
Exclusief gemeente -46 110 249 366 584 
Inclusief gemeente  155 246 386 477 584 

2.3. Werken vanuit de bijstand loont in de meeste situaties 

Bijstandsgerechtigden die gaan werken tegen een loon van 110, 120, 130 of 140 procent Wsm 
gaan er bijna altijd in totaal inkomen op vooruit. Dit totaal inkomen bestaat uit het netto-inkomen 
inclusief vakantietoeslag, toeslagen van het Rijk en de gemeentelijke minimaregelingen8. 
 
Een hoger inkomen kan ertoe leiden dat het recht op gemeentelijke regelingen komt te 
vervallen en het bedrag aan toeslagen van het Rijk afneemt. Met als gevolg dat het huishouden 
er per saldo niet of slechts in beperkte mate op vooruit gaat. Paren met kinderen krijgen met 
deze terugval in inkomen te maken, financieel gezien is werken voor deze huishoudens het 
minst aantrekkelijk 9. Alleenstaanden gaan er relatief het meest op vooruit wanneer zij gaan 
werken vanuit de bijstand. 

Alleenstaanden gaan bij een hoger inkomen er steeds op vooruit.  

 Een alleenstaande die vanuit een bijstandssituatie werk aanvaardt waarbij hij tussen 
100 en 140 procent van het Wsm verdient, heeft maandelijks meer te besteden. Bij een 
loon gelijk aan 140 procent Wsm stijgt het totaal inkomen met € 238 (16 procent) per 
maand ten opzichte van de bijstandssituatie; 

 Een alleenstaande krijgt bij een loon gelijk aan 100 tot 120 procent Wsm hetzelfde 
bedrag aan toeslagen. Vanaf een inkomen boven 120 procent Wsm loopt de bijdrage 

                                                      
8 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de kwijtschelding van lokale belastingen, de totale korting op de 
collectieve zorgverzekering, Meedoen volwassenen, Meedoen kindpakket, Meedoen schoolkosten en 
gedeeltelijke vergoeding van het eigen risico vanuit de bijzondere bijstand. De bijdrage van het Rijk 
bestaat uit de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget, kinderbijslag en eventuele 
combinatiekortingen. 
9 In deze rapportage zijn de financiële effecten berekend van de inkomens van 100 tot 140 procent Wsm. 
Er kunnen daarom alleen uitspraken worden gedaan over het financieel effect tot 140 procent Wsm. 
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van het Rijk terug. Dit komt doordat hij dan minder huurtoeslag ontvangt, de 
zorgtoeslag blijft hetzelfde; 

 Een hoger inkomen (tot 140 procent Wsm) zorgt steeds voor een toename aan totaal 
inkomen, (meer) werken heeft dus financieel voordeel.  

Alleenstaande ouders behouden het langst op hetzelfde bedrag aan toeslagen.  

 Alleenstaande ouders gaan er ten opzichte van de bijstandssituatie op vooruit als ze 
werk aanvaarden tegen een loon tussen 100 en 140 procent Wsm; 

 De landelijke toeslagen lopen niet af, maar er is een lichte stijging. Het bedrag aan 
huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget blijft even hoog en bij 
werkaanvaarding ontvangt hij nog een combinatiekorting;  

 Een alleenstaande ouder in de bijstand kan van meerdere minimaregelingen 
gebruikmaken. Bij een inkomen boven 130 procent Wsm is dit recht komen te vervallen. 
Hierdoor daalt de gemeentelijke bijdrage van € 209 naar € 0 als hij werk aanvaardt 
tegen een loon gelijk aan 140 procent Wsm; 

 Het totaal inkomen bij een loon gelijk aan 130 procent Wsm nagenoeg even hoog als 
het totaal inkomen bij een loon gelijk aan 120 procent Wsm. Dit komt omdat het recht 
op de meeste gemeentelijke regelingen is vervallen. Het totaal inkomen is nog wel 
steeds hoger dan in de bijstand. Bij een loon gelijk aan 140 procent Wsm is wel weer 
sprake van een inkomensstijging. 

Paren zonder kinderen hebben € 84 extra aan inkomen bij werkaanvaarding tegen 
140 procent Wsm.  

 Paren zonder kinderen die vanuit de bijstandssituatie werk aanvaarden tegen een loon 
gelijk aan 110 tot 140 procent Wsm gaan er op vooruit. Wanneer een van hen werk 
aanvaardt waarbij hij een loon van 140 procent Wsm verdient, hebben zij maandelijks 
€ 84 (4 procent) meer te besteden; 

 De toeslagen van het Rijk lopen geleidelijk terug. Een paar met een bijstandsuitkering 
ontvangt maandelijks € 502 aan landelijke toeslagen, een paar met een inkomen van 
140 procent Wsm ontvangt maandelijks € 190 aan toeslagen. Ook de bijdrage vanuit de 
gemeentelijke regelingen loopt terug van € 190 per maand in de bijstandssituatie naar 
€ 0 bij een loon gelijk aan 140 procent Wsm; 

 Paren zonder kinderen gaan er bij een loon gelijk aan 130 en 140 procent Wsm op 
vooruit ten opzichte van de bijstandssituatie, maar het totaal inkomen is bij deze 
inkomensgrenzen (iets) lager dan het totaal inkomen bij een loon gelijk aan 120 procent 
Wsm. 

Paren met kinderen vallen op een gegeven moment zelfs terug in inkomen bij 
werkaanvaarding vanuit de bijstand. 

 Paren met twee kinderen gaan er niet altijd ten opzichte van de bijstandssituatie op 
vooruit als zij gaan werken tegen een hoger loon. Tot een inkomen gelijk aan 120 
procent Wsm gaan paren met twee kinderen er op vooruit, bij een inkomen van 130 of 
140 procent Wsm hebben zij even veel of zelfs minder aan totaal inkomen dan in de 
bijstand; 

 De toeslagen vanuit het Rijk lopen snel terug. Het bedrag van landelijke toeslagen daalt 
bij paren met twee kinderen van € 895 in de bijstandssituatie naar € 528 bij een 
inkomen gelijk aan 140 procent Wsm; 

 In de bijstand is de maximale gemeentelijke bijdrage € 271 per maand en deze loopt af 
naar € 0 bij een inkomen gelijk aan 140 procent Wsm. 
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Tabel 2.3.1 Inkomensvooruitgang na werkaanvaarding per huishoudtype  

Huishoudtype 
Netto 

inkomen 
incl. VT 

Bijdrage 
Rijk 

Bijdrage 
gemeente 

Totaal 
inkomen 

Verschil 
tov 100% 
Wsm (€) 

Verschil 
tov 100% 
Wsm (%) 

Alleenstaande        
100% Wsm 1.026 380 108 1.513   
110% Wsm 1.128 380 63 1.571 + 58 + 4% 
120% Wsm  1.231 380 63 1.673 + 160 + 11% 
130% Wsm 1.333 350 34 1.717 + 204  + 13% 
140% Wsm 1.436 315 0 1.751 + 238 + 16% 
Alleenstaande 
ouder, 2 kinderen       
100% Wsm 1.026 1064 209 2.298   
110% Wsm 1.128 1098 144 2.370 + 72 + 3% 
120% Wsm  1.231 1103 144 2.477  + 179  + 8% 
130% Wsm 1.333 1108 34 2.475 + 177 + 8% 
140% Wsm 1.436 1112 0 2.548 + 250 + 11% 
Paar zonder 
kinderen       
100% Wsm 1.465 502 190 2.157   
110% Wsm 1.612 493 125 2.230 + 72 + 3% 
120% Wsm  1.758 398 125 2.281 + 124 + 6% 
130% Wsm 1.905 296 68 2.269 + 111 + 5% 
140% Wsm 2.051 190 0 2.241 + 84  + 4% 
Paar,  
2 kinderen       
100% Wsm 1.465 895 271 2.631   
110% Wsm 1.612 884 206 2.702 + 70 + 3% 
120% Wsm  1.758 771 206 2.735 + 104  + 4% 
130% Wsm 1.905 652  68 2.624 - 7 - 0% 
140% Wsm 2.051 528  0 2.579 - 52 - 2% 

 
Met behulp van onderstaande casus, Jan die eerst een bijstandsuitkering heeft en daarna gaat 
werken, leggen we deze tabel uit. 
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Voorbeeld Casus tabel 2.3.1 
 
Jan is alleenstaand en krijgt een bijstandsuitkering, wat neerkomt op een netto-
inkomen van € 1.026 per maand (dit is inclusief vakantietoeslag). Hij heeft maandelijks 
recht op € 380 aan toeslagen van het Rijk. Voor Jan bestaat dit uit huurtoeslag en 
zorgtoeslag. Tot slot kan Jan rekenen op een financiële bijdrage vanuit de gemeente 
van € 108 per maand. Dit bestaat uit de kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen, 
korting op de collectieve zorgverzekering, Meedoen volwassenen en daarnaast kan hij 
via de bijzondere bijstand 50 procent van het werkelijk uitgegeven eigen risico van de 

zorgverzekering terug vragen. In totaal heeft Jan een inkomen van € 1.513 per maand.  
  
Als Jan werk krijgt tegen een inkomen van 110 procent Wsm, dan stijgt zijn netto-
inkomen naar € 1.128 per maand. Hij houdt recht op huurtoeslag en zorgtoeslag 
en deze bedragen blijven onveranderd, dus € 380 per maand. Het recht op 
minimaregelingen komt deels te vervallen. Jan heeft alleen nog recht op de korting 
op de collectieve zorgverzekering, Meedoen volwassenen en de tegemoetkoming 
voor het eigen risico via de bijzondere bijstand. De gemeentelijke bijdragen zijn 
samen € 63  per maand. Hij kan geen kwijtschelding meer aanvragen. Het totaal 
inkomen van Jan is bij een inkomen van 110 procent Wsm € 1.571. Dit is een 
stijging van € 58 (4 procent) ten opzichte van zijn totaal inkomen bij een bijstandsuitkering.  
 

Wanneer Jan tegen een inkomen van 120 procent Wsm gaat werken, 
stijgt zijn netto-inkomen naar € 1.231 per maand. De bijdrage van het 
Rijk blijft € 380. De bijdragen van de gemeente blijven hetzelfde, 
namelijk € 63. 
Het totale inkomen van Jan is € 1.673 per maand. Dit is € 160 
(11 procent) meer dan wanneer Jan een bijstandsuitkering heeft.  
 
Als Jan gaat werken tegen een inkomen van 

130 procent Wsm dan stijgt zijn netto-inkomen naar € 1.333 per maand. De 
bijdragen van het Rijk zijn gedaald naar € 350 per maand. Jan ontvangt minder 
huurtoeslag, maar nog net zoveel zorgtoeslag. De gemeentelijke bijdragen zijn 
bijna allemaal komen te vervallen, Jan heeft alleen nog recht op de korting op de 
collectieve zorgverzekering (€ 34). Het totale inkomen van Jan is nu € 1.717  per 
maand, dit is € 204 (13 procent) meer dan toen hij een bijstandsuitkering had.  

 
Tot slot: als Jan gaat werken tegen een inkomen van 140 
procent Wsm dan is zijn netto-inkomen € 1.436 per maand. De bijdragen vanuit 
het Rijk zijn verder gedaald naar € 315. Jan heeft geen recht op gemeentelijke 
minimaregelingen. Het totale inkomen van Jan is bij een inkomen van 140 procent 
Wsm € 1.751 per maand. Ten opzichte van toen hij in de bijstand zit is zijn totaal 
inkomen nu € 238 (16 procent) hoger. 
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3. Bevindingen 

Wat zijn de effecten van het landelijke en lokale beleid op de inkomens van de minima en 
in welke situatie(s) treedt er een armoedeval op? 

Financieel effect 
Het bedrag dat minima aan toeslagen van het Rijk kunnen ontvangen is veel hoger dan het 
bedrag dat ze aan lokale regelingen kunnen ontvangen. Financieel gezien is de invloed van de 
gemeente daarom kleiner dan van het Rijk. Het bedrag aan landelijke toeslagen neemt, voor de 
meeste huishoudens, geleidelijk af bij een hoger inkomen. De gemeentelijke regelingen kennen 
een vaste inkomensgrens. Het recht op de meeste minimaregelingen vervalt in een keer bij een 
inkomen boven 120 procent Wsm. 
 
De gemeentelijke regelingen zorgen er voor dat huishoudens (meer) ruimte overhouden voor 
het doen van vrije bestedingen. Per huishoudtype en inkomen verschilt het bedrag dat ze 
overhouden wel aanzienlijk. Paren (zonder kinderen en met kinderen) met een 
bijstandsuitkering hebben zonder gemeentelijk bijdrage geen geld voor het doen van vrije 
bestedingen.  

Werken loont meestal 
Werken loont in de meeste gevallen: wanneer huishoudens vanuit de bijstand gaan werken 
tegen een loon gelijk aan 110, 120, 130 of 140 procent Wsm, gaan de meeste minima er in 
totaal inkomen op vooruit. Maar niet evenredig. Landelijke toeslagen lopen terug en het recht op 
gemeentelijke regelingen vervalt. Het totaal inkomen bestaat uit netto-inkomen, 
vakantietoeslag, gemeentelijke regelingen en landelijke toeslagen.  
 
Uitzondering zijn paren met kinderen. Zij gaan er niet op vooruit als zij een loon verdienen dat 
gelijk is aan 130 of 140 procent Wsm, sterker nog zij gaan er op achteruit ten opzichte van de 
bijstand. Dit komt doordat de landelijke toeslagen bij paren sneller teruglopen en zij relatief het 
meest verliezen aan gemeentelijke regelingen. Voor paren zonder kinderen geldt dat zij een 
hoger totaal inkomen hebben bij een loon gelijk aan 120 procent Wsm dan bij een loon gelijk 
aan 130 of 140 procent Wsm. Al gaan zij er in alle situaties nog wel op vooruit in vergelijking 
met de bijstandssituatie. 
 
Alleenstaanden gaan er relatief het meest op vooruit bij werkaanvaarding vanuit de bijstand, 
maar ook een alleenstaande ouder ziet een inkomensgroei tegemoet wanneer hij gaat werken 
tegen een loon tot 140 procent Wsm.  

Figuur 3.1.1. Groei in totaal inkomen t.o.v. 100 procent Wsm bij werkaanvaarding10 

 

                                                      
10 De percentages in de grafiek zijn (voor de leesbaarheid) afgerond op hele getallen. Daarom zijn niet alle 
staven met dezelfde percentages even groot. 
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Bijlage 1. Financieel maandoverzicht 

In deze bijlage staat per huishoudtype het financieel maandoverzicht. De tabellen geven 
een overzicht van de maandelijkse inkomsten en uitgaven, bij gebruikmaking van alle 
landelijke en lokale regelingen. De bedragen die horen bij de huishoudelijke uitgaven en 
reserveringsuitgaven zijn afkomstig van het Nibud. 

Tabel B1.1 Alleenstaande zonder kinderen, niet AOW-gerechtigd 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140%  
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.026 1.128 1.231 1.333 1.436 1.026 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 281 281 281 251 216 281 
Zorgtoeslag 99 99 99 99 99 99 
Combinatiekorting 0 0 0 0 0 0 
Kinderbijslag 0 0 0 0 0 0 
Kindgebonden budget 0 0 0 0 0 0 
Totaal bijdragen Rijk 380 380 380 350 315 380 
       
Totaal inkomsten 1.406 1.508 1.611 1.683 1.751 1.406 
       
Uitgaven       
Huur  555 555 555 555 555 555 
Gas, water, elektra 103 103 103 103 103 103 
Telefoon, internet en kabel 58 58 58 58 58 58 
Gemeentelijke heffingen 45 45 45 45 45 45 
(collectieve) zorgverzekering 168 168 168 168 136 168 
Overige verzekeringen 20 20 20 20 20 20 
Onderwijs  0 0 0 0 0 0 
Kosten BSO 0 0 0 0 0 0 
Vervoer 14 14 14 14 14 14 
Reserveringsuitgaven 197 197 197 197 197 197 
Huishoudelijke uitgaven 238 238 238 238 238 238 
Totaal uitgaven 1.398 1.398 1.398 1.398 1.366 1.398 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 7 110 212 285 385 7 
       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 45 0 0 0 0 45 
Korting collectieve 
zorgverzekering 34 34 34 34 0 34 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 32 
Meedoen Volwassenen 13 13 13 0 0 13 
Meedoen Kindpakket 0 0 0 0 0 0 
Meedoen Schoolkosten 0 0 0 0 0 0 
50% Eigen risico via 
Bijzondere Bijstand 16 16 16 0 0 16 
Totaal regelingen gemeente 108 63 63 34 0 140 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 115 172 275 319 385 147 
       
Vrije bestedingen  122 187 187 187 187 122 
Restant -7 -15 88 132 198 25 
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Tabel B1.2 Alleenstaande ouder, niet AOW-gerechtigd, 2 kinderen (8 en 13 jaar)11 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140%  
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.026 1.128 1.231 1.333 1.436 1.026 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 310 310 310 310 310 310 
Zorgtoeslag 99 99 99 99 99 99 
Combinatiekorting 0 34 39 44 48 0 
Kinderbijslag 194 194 194 194 194 194 
Kindgebonden budget 461 461 461 461 461 461 
Totaal bijdragen Rijk 1.064 1.098 1.103 1.108 1.112 1.064 
       
Totaal inkomsten 2.089 2.226 2.334 2.441 2.548 2.089 
       
Uitgaven       
Huur  600 600 600 600 600 600 
Gas, water, elektra 198 198 198 198 198 198 
Telefoon, internet en kabel 66 66 66 66 66 66 
Gemeentelijke heffingen 65 65 65 65 65 65 
(collectieve) zorgverzekering 168 168 168 168 136 168 
Overige verzekeringen 22 22 22 22 22 22 
Onderwijs  39 39 39 39 39 39 
Kosten BSO 0 34 34 34 34 0 
Vervoer 39 39 39 39 39 39 
Reserveringsuitgaven 301 301 301 301 301 301 
Huishoudelijke uitgaven 440 440 440 440 440 440 
Totaal uitgaven 1.938 1.971 1.971 1.971 1.939 1.938 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 152 255 362 470 609 152 
       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 65 0 0 0 0 65 
Korting collectieve 
zorgverzekering 34 34 34 34 0 34 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 41 
Meedoen Volwassenen 13 13 13 0 0 13 
Meedoen Kindpakket 67 67 67 0 0 67 
Meedoen Schoolkosten 15 15 15 0 0 15 
50% Eigen risico via 
Bijzondere Bijstand 16 16 16 0 0 16 
Totaal regelingen gemeente 209 144 144 34 0 250 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 361 399 506 504 609 402 
       
Vrije bestedingen  243 309 309 309 309 243 
Restant 118 90 197 195 300 159 

 
  

                                                      
11 Bij de kosten BSO is de tegemoetkoming kinderopvang al verrekend. 
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Tabel B1.3 Paar, niet AOW-gerechtigd, geen kinderen 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140%  
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.465 1.612 1.758 1.905 2.051 1.465 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 310 305 245 178 107 310 
Zorgtoeslag 192 188 153 118 83 192 
Combinatiekorting 0 0 0 0 0 0 
Kinderbijslag 0 0 0 0 0 0 
Kindgebonden budget 0 0 0 0 0 0 
Totaal bijdragen Rijk 502 493 398 296 190 502 
       
Totaal inkomsten 1.967 2.105 2.156 2.201 2.241 1.967 
       
Uitgaven       
Huur  600 600 600 600 600 600 
Gas, water, elektra 153 153 153 153 153 153 
Telefoon, internet en kabel 66 66 66 66 66 66 
Gemeentelijke heffingen 65 65 65 65 65 65 
(collectieve) zorgverzekering 337 337 337 337 273 337 
Overige verzekeringen 28 28 29 28 28 28 
Onderwijs  0 0 0 0 0 0 
Kosten BSO 0 0 0 0 0 0 
Vervoer 28 28 28 28 28 28 
Reserveringsuitgaven 310 310 310 310 310 310 
Huishoudelijke uitgaven 429 429 429 429 429 429 
Totaal uitgaven 2.015 2.015 2.016 2.015 1.951 2.015 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente -48 89 140 185 290 -48 
       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 65 0 0 0 0 65 
Korting collectieve 
zorgverzekering 68 68 68 68 0 68 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 49 
Meedoen Volwassenen 25 25 25 0 0 25 
Meedoen Kindpakket 0 0 0 0 0 0 
Meedoen Schoolkosten 0 0 0 0 0 0 
50% Eigen risico via 
Bijzondere Bijstand 32 32 32 0 0 32 
Totaal regelingen gemeente 190 125 125 68 0 239 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 142 214 265 253 290 190 
       
Vrije bestedingen  182 248 248 248 248 182 
Restant -40 -34 17 5 42 8 
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Tabel B1.4 Paar, niet AOW-gerechtigd, 2 kinderen (8 en 13 jaar) 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140%  
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.465 1.612 1.758 1.905 2.051 1.465 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 310 305 245 178 107 310 
Zorgtoeslag 192 188 153 118 83 192 
Combinatiekorting 0 0 0 0 0 0 
Kinderbijslag 194 194 194 194 194 194 
Kindgebonden budget 199 197 179 162 144 199 
Totaal bijdragen Rijk 895 884 771 652 528 895 
       
Totaal inkomsten 2.360 2.495 2.529 2.556 2.579 2.360 
       
Uitgaven       
Huur  600 600 600 600 600 600 
Gas, water, elektra 236 236 236 236 236 236 
Telefoon, internet en kabel 74 74 74 74 74 74 
Gemeentelijke heffingen 65 65 65 65 65 65 
(collectieve) zorgverzekering 337 337 337 337 273 337 
Overige verzekeringen 29 29 29 29 29 29 
Onderwijs  39 39 39 39 39 39 
Kosten BSO 0 0 0 0 0 0 
Vervoer 53 53 53 53 53 53 
Reserveringsuitgaven 410 410 410 410 410 410 
Huishoudelijke uitgaven 550 550 550 550 550 550 
Totaal uitgaven 2.392 2.392 2.392 2.392 2.328 2.392 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente -32 104 137 165 251 -32 
       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 65 0 0 0 0 65 
Korting collectieve 
zorgverzekering 68 68 68 68 0 68 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 49 
Meedoen Volwassenen 25 25 25 0 0 25 
Meedoen Kindpakket 67 67 67 0 0 67 
Meedoen Schoolkosten 15 15 15 0 0 15 
50% Eigen risico via 
Bijzondere Bijstand 32 32 32 0 0 32 
Totaal regelingen gemeente 271 206 206 68 0 320 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 239 310 343 233 251 288 
       
Vrije bestedingen  303 369 369 369 369 303 
Restant -64 -59 -26 -136 -118 -15 
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Tabel B1.5 Alleenstaande, AOW-gerechtigd 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140%  
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.148 1.263 1.377 1.492 1.607 1.148 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 283 283 283 281 241 283 
Zorgtoeslag 99 99 99 99 99 99 
Combinatiekorting 0 0 0 0 0 0 
Kinderbijslag 0 0 0 0 0 0 
Kindgebonden budget 0 0 0 0 0 0 
Totaal bijdragen Rijk 382 382 382 380 340 382 
       
Totaal inkomsten 1.530 1.645 1.759 1.872 1.947 1.530 
       
Uitgaven       
Huur  555 555 555 555 555 555 
Gas, water, elektra 127 127 127 127 127 127 
Telefoon, internet en kabel 58 58 58 58 58 58 
Gemeentelijke heffingen 45 45 45 45 45 45 
(collectieve) zorgverzekering 210 210 210 210 136 210 
Overige verzekeringen 13 13 13 13 13 13 
Onderwijs  0 0 0 0 0 0 
Kosten BSO 0 0 0 0 0 0 
Vervoer 11 11 11 11 11 11 
Reserveringsuitgaven 197 197 197 197 197 197 
Huishoudelijke uitgaven 238 238 238 238 238 238 
Totaal uitgaven 1.454 1.454 1.454 1.454 1.380 1.454 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 76 191 306 418 567 76 
       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 45 0 0 0 0 45 
Korting collectieve 
zorgverzekering 56 56 56 56 0 56 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 0 
Meedoen Volwassenen 13 13 13 0 0 13 
Meedoen Kindpakket 0 0 0 0 0 0 
Meedoen Schoolkosten 0 0 0 0 0 0 
50% Eigen risico via 
Bijzondere Bijstand 0 0 0 0 0 0 
Totaal regelingen gemeente 113 68 68 56 0 113 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 189 259 374 474 567 189 
       
Vrije bestedingen  117 117 117 117 117 117 
Restant 72 142 257 357 450 72 
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Tabel B1.6 Paar, AOW-gerechtigd 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140%  
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.563 1.720 1.876 2.032 2.189 1.563 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 314 314 314 298 240 314 
Zorgtoeslag 192 192 175 151 124 192 
Combinatiekorting 0 0 0 0 0 0 
Kinderbijslag 0 0 0 0 0 0 
Kindgebonden budget 0 0 0 0 0 0 
Totaal bijdragen Rijk 506 506 489 449 364 506 
       
Totaal inkomsten 2.069 2.226 2.365 2.481 2.553 2.069 
       
Uitgaven       
Huur  600 600 600 600 600 600 
Gas, water, elektra 188 188 188 188 188 188 
Telefoon, internet en kabel 66 66 66 66 66 66 
Gemeentelijke heffingen 65 65 65 65 65 65 
(collectieve) zorgverzekering 420 420 420 420 273 420 
Overige verzekeringen 16 16 16 16 16 16 
Onderwijs  0 0 0 0 0 0 
Kosten BSO 0 0 0 0 0 0 
Vervoer 22 22 22 22 22 22 
Reserveringsuitgaven 310 310 310 310 310 310 
Huishoudelijke uitgaven 429 429 429 429 429 429 
Totaal uitgaven 2.116 2.116 2.116 2.116 1.968 2.116 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente -46 110 249 366 584 -46 
       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 65 0 0 0 0 65 
Korting collectieve 
zorgverzekering 111 111 111 111 0 111 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 0 
Meedoen Volwassenen 25 25 25 0 0 25 
Meedoen Kindpakket 0 0 0 0 0 0 
Meedoen Schoolkosten 0 0 0 0 0 0 
50% Eigen risico via 
Bijzondere Bijstand 0 0 0 0 0 0 
Totaal regelingen gemeente 201 136 136 111 0 201 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 155 246 386 477 584 155 
       
Vrije bestedingen  215 215 215 215 215 215 
Restant -60 31 171 262 369 -60 
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