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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Hierbij bieden wij u de evaluatie van het minimaregelingen aan over 2017. De basis voor de evaluatie is 
de Armoedemonitor 2017 die door het onderzoeksbureau Kwiz is opgesteld. In deze monitor is informatie 
verzameld over 2017 en vergeleken met de informatie van vorig jaar. Tevens is er dit jaar een 
Inkomenseffectrapportage 2018 opgesteld.  
 
De regeling Meedoen is alweer anderhalf jaar van kracht en het bereik van deze regeling plus de effecten 
van het verhogen van de inkomensgrens van 110% naar 120% zijn nu zichtbaar en te lezen in de 
Armoedemonitor 2017. De inkomenseffectrapportage geeft belangrijke informatie over de effecten van 
landelijke en plaatselijke regelingen op het inkomen. Met deze inzichten kunnen we onderzoeken 
wanneer werken lonend is en in welke situatie we wellicht het beleid kunnen aanpassen. Werken is en 
blijft de aangewezen weg om uit de armoede te komen. 
 
KERNBOODSCHAP 
Uit de Evaluatie minimaregelingen 2017 blijkt dat we op de goede weg zijn maar dat er altijd 
verbeteringen mogelijk zijn. Vooral het bereik van sommige regelingen kan beter. We gaan hieronder 
verder in op wat cijfers en wat er nodig is.  
 
TOELICHTING; OPVALLENDE CIJFERS UIT DE ARMOEDEMONITOR 
 

 In 2017 waren er 513 huishoudens met een laag inkomen1,  dat is 5% van de inwoners. 
In 2016 waren er ook 513 huishoudens met een laag inkomen! Dit aantal is gelijk gebleven. 

 In 2017 had 70% langdurig een laag inkomen2 . Dat was in 2016 67% van de minima- 
huishoudens. In andere gemeenten is dat gemiddeld 55%. Dit percentage is relatief hoog. 

                                                   
1 Laag inkomen is in 2017 120% van de bijstandsnorm 
2 Langdurig is langer dan 3 jaar 
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Het is blijkbaar erg moeilijk om uit een uitkeringssituatie te komen. 
 In 2017 groeide 5% van de kinderen op in een minimahuishouden, dat zijn 284 kinderen. 

In 2016 was dat 5,1%, dat zijn 285 kinderen. De inkomensgrens minima was in 2016 lager dan in 
2017. 

 70% van de minimakinderen groeide op in een huishouden met een bijstandsuitkering, dat was in 
2016 61%. 

Minimaregelingen en kinderen 
De minimaregelingen geven steun aan het gezin en specifiek de kinderen. De kinderombudsman noemt 
deze regelingen ‘pleisters plakken’. In het rapport “Alle kinderen Kansrijk” van de kinderombudsman 
wordt uitvoerig beschreven dat het nodig is om alle problemen in het gezin integraal aan te pakken. Het 
kind is immers onderdeel van het gezin en kan beter functioneren als het zich geen zorgen hoeft te 
maken over de ouders en alle problemen in het gezin. Minimaregelingen kunnen deze zorgen 
verminderen en zijn zeer belangrijk. Een integrale aanpak met aandacht voor het hele gezin, het bieden 
van maatwerk en als het even kan voorkomen van problematische schulden is de belangrijkste 
doelstelling voor 2018 en verder. 

 
Regeling Meedoen en de verhoging van de inkomensgrens 
Medio 2016 is nieuw minimabeleid in werking getreden. De regeling Meedoen is gelanceerd, hiermee 
wordt aan ouders en kinderen de mogelijkheid geboden om mee te doen via sport, cultuur en diverse 
activiteiten. De kinderen hebben een eigen budget (kindpakket) en mogen dit naar eigen inzicht inzetten.  
De minimaregelingen zijn toegankelijk geworden voor een grotere doelgroep, de inkomensgrens is 
verhoogd van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. Wat zijn nu de resultaten? 
 
Helaas is het bereik van Meedoen laag bij de volwassenen, slechts 31%. Het bereik bij de kinderen is 
64% en daar mogen we tevreden over zijn. De armoedebestrijding onder kinderen heeft het afgelopen 
jaar veel aandacht gehad en dat is te zien in het resultaat. Vooral uitkeringsgerechtigden maken gebruik 
van de regeling. Dit is de groep die voorheen ook gebruik maakte van de minimaregelingen. De 
verhoging van de inkomensgrens heeft niet geleid tot een toename van het gebruik. De overige minima 
(niet uitkeringsgerechtigden) zijn moeilijk te bereiken, we kennen ze niet. De samenwerking met partners 
en vrijwilligers moet daarom beter en een betere informatievoorziening over de minimaregelingen kan 
leiden tot meer bekendheid. 
 
VERVOLG; WAT GAAN WE DOEN 
 

 De communicatie gaan we inzetten op de groepen die we het minst bereiken en de regelingen 
die het minst worden gebruikt. We maken een informatiefolder voor minima om zo meer 
bekendheid te krijgen over de minimaregelingen. 

 We blijven werken aan een betere toegankelijkheid van de regelingen, eenvoudige aanvragen en 
leesbare brieven en beschikkingen. 

 Belangrijk doel voor 2018 en verder is de integrale samenwerking in het sociale domein en de 
wijkteams. We zoeken de integrale samenwerking per thema of project; bijvoorbeeld de 
samenwerking met sportclubs, Vraagwijzer en wijkteam bij het bereiken van de minima. De 
integrale samenwerking is een onderdeel van de domeinagenda. 
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 We gaan hierbij zorgvuldig om met de privacyregels en passen onze werkwijze aan als dat nodig 
is. 

 De armoedeval gaan we onderzoeken en bekijken waarop we invloed kunnen uitoefenen zodat 
er een voordeel ontstaat bij werkaanvaarding. 

 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  

Bijlage(n): 
1339592 Armoedemonitor Albrandswaard 2017 
1339593 Inkomenseffectrapportage Albrandswaard 2017 
1339602 Evaluatie minimaregelingen Albrandswaard 2017 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 



 

ARMOEDEMONITOR 
GEMEENTE ALBRANDSWAARD 2017 
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Inleiding 

De gemeente Albrandswaard voert een actief minimabeleid gericht op de preventie en 
bestrijding van armoede. De gemeente gebruikt de Armoedemonitor om de doelgroep (omvang 
en kenmerken) te monitoren. De huidige armoedemonitor beschrijft stand van zaken in 2017. 
De peildatum voor de minimapopulatie is 1 januari 2018. De resultaten worden vergeleken met 
die van de vorige Armoedemonitoren (minimapopulatie van 2016 en 2015).  

Onderzoeksopzet 
Voor 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: 
de Participatiewet, minimaregelingen, collectieve zorgverzekering, Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), jeugdhulp, schulddienstverlening en wettelijke schuldsanering (Wsnp). 
Met behulp van de Basisregistratie Personen (BRP) zijn de gebruikersgegevens op 
huishoudniveau gegroepeerd. Op deze manier ontstaat een samenhangend beeld op de 
omvang en samenstelling van de minimapopulatie, de mate van gebruik van regelingen en de 
overlap in het gebruik van voorzieningen op andere beleidsterreinen. Door de bestanden van 
2017 te koppelen aan die van 2015 en 2016 kunnen we daarnaast meer zeggen over instroom 
en instroom. 

Leeswijzer 
Na de samenvatting wordt in het eerste hoofdstuk de doelgroep voor het minimabeleid 
beschreven aan de hand van een aantal kenmerken. In hoofdstuk twee gaan we in op kinderen 
die opgroeien in een minimahuishouden en geven we de overlap met het gebruik van jeugdhulp 
weer. In het derde hoofdstuk gaan we nader in op de instroom en uitstroom binnen de 
minimapopulatie. Vervolgens worden in hoofdstuk vier alle regelingen die de gemeente kent in 
beeld gebracht en gaan we nader in op het cumulatief gebruik van voorzieningen. In het vijfde 
hoofdstuk wordt het gebruik van schulddienstverlening en de Wmo en de overlap met de 
minimahuishoudens in beeld gebracht. In het laatste hoofdstuk formuleren we een aantal 
conclusies en aanbevelingen. 
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Samenvatting 

Op 1 januari 2018 hebben 513 huishoudens een inkomen tot 120 procent van het 
Wettelijk sociaal minimum (Wsm). Dat is 5 procent van alle huishoudens. 

Aantal minima stabiel 
Het aantal minimahuishoudens ligt in lijn met 2015 en 2016.  
 
Als we kijken naar het aantal huishoudens met een inkomen tot 100 procent Wsm 
(bijstandsniveau), dan waren dit er in 2015 475, in 2016 ging het om 478 huishoudens en in 
2017 hadden 470 huishoudens een dergelijk inkomen. Ook de totale minimapopulatie, dus 
inclusief huishoudens met een inkomen net boven bijstandsniveau, is nagenoeg gelijk aan 
eerdere jaren. In 2015 bestond de minimapopulatie uit 446 huishoudens tot 110 procent Wsm, 
in 2016 uit 511 huishoudens tot 110 procent Wsm en in 2017 bestaat de minimapopulatie uit 
513 huishoudens. Dit zijn huishoudens met een inkomen tot 120 procent Wsm. De gemeente 
heeft namelijk de inkomensgrenzen verruimd. Dit heeft dus niet geleid tot meer minima die in 
beeld zijn gekomen. Ook het aantal kinderen in een minimahuishouden is stabiel gebleven.  

Meeste minima hebben bijstand 
Ruim de helft van de minimahuishoudens (266 huishoudens) heeft een bijstandsuitkering. Het 
aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is licht gestegen ten opzichte van 2015 (240 
huishoudens) en 2016 (250 huishoudens).  

Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond vaker minima 
Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond moeten vaker van een 
minimuminkomen rondkomen dan huishoudens met een andere achtergrond; 19 procent van 
alle niet-westerse huishoudens heeft een inkomen tot 120 procent Wsm.  

Eenoudergezinnen en huishoudens tot 45 jaar meer kans op armoede 
Een op de vijf eenoudergezinnen heeft een inkomen tot 120 procent Wsm. Onder 
alleenstaanden is dat een op de tien. Ook onder huishoudens die jonger zijn dan 45 jaar is het 
aandeel minima hoger dan gemiddeld.  

Ruim twee op de drie minimahuishoudens is langdurig minima 
70 procent van de minima komt al drie jaar of langer rond van een inkomen tot 120 procent. Dit 
aandeel ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 55 à 60 procent, maar ligt in lijn met 
voorgaande jaren.  

Minima redelijk gelijk verdeeld over de gemeente 
In Poortugaal Noord wonen minder minimahuishoudens (3 procent) dan in de rest van de 
gemeente. In de andere wijken vinden we geen grote verschillen. Het aandeel 
minimahuishoudens ligt daar tussen de vijf en zes procent.  

5 procent van alle kinderen groeit op in een minimahuishouden 
284 kinderen groeien op in een huishouden met een inkomen tot 120 procent Wsm. Dit is 5 
procent van alle kinderen. Kinderen in een eenoudergezin groeien ruim zes keer zo vaak op in  
een minimahuishouden als kinderen in een gezin met twee ouders. Ook groeien kinderen met 
een niet-westerse migratieachtergrond ook vaker op in een minimahuishouden dan kinderen 
met een andere achtergrond.  

Aantal instromers gelijk aan aantal uitstromers 
In 2017 zijn 230 personen ingestroomd in de minimapopulatie en 226 personen zijn 
uitgestroomd. Hierbij vergelijken we de minimapopulatie op 1 januari 2018 (inkomen tot 120 
procent Wsm) met de minimapopulatie op 1 januari 2017 (inkomen tot 110 procent Wsm). Per 
saldo is het aantal personen met een minimuminkomen dus vrijwel gelijk gebleven (dat zagen 
we ook al bij het aantal minimahuishoudens). Van de instromers heeft 59 procent een 
bijstandsuitkering gekregen. 69 procent heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Van de 
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personen die in 2017 zijn uitgestroomd had 26 procent een bijstandsuitkering en 58 procent had 
een Nederlandse achtergrond. 

Multiproblematiek: minima hebben vaker Wmo, schulddienstverlening en jeugdhulp 
Minimahuishoudens maken vaker gebruik van de Wmo, SDV en jeugdhulp dan niet-minima. 
Een kwart van de minimahuishoudens heeft ook een Wmo-voorziening en dus een zorgvraag. 
13 procent heeft ook schulddienstverlening en 5 procent van de huishoudens met kinderen 
krijgt ook jeugdhulp.  

Minimaregelingen 

In de volgende figuur geven we het bereik van de minimaregelingen weer.  

Figuur 1.1.1. Bereik minimaregelingen in 2015, 2016 en 2017 

 
 
In het algemeen is het gebruik van de regelingen in de gemeente goed.  

 Het bereik van de kwijtschelding laat een lichte daling zien, maar het bereik ligt nog 
steeds boven het bereik in veel andere gemeenten;  

 Ook het bereik van de bijzondere bijstand is gedaald, in 2017 was dit 34 procent. Iets 
hoger dan in de meeste andere gemeenten;  

 De individuele inkomensvoorziening is gestegen naar 44 procent. In veel andere 
gemeenten zien we vaak een bereik tussen de 50 en 60 procent. Ondanks de stijging is 
het bereik dus nog aan de lage kant;  

 Het bereik van de collectieve zorgverzekering is gestegen. Een bereik van 47 procent is 
hoog te noemen;  

 31 procent van de minimahuishoudens heeft gebruik gemaakt van de Meedoen regeling 
voor volwassenen. In andere gemeenten zien we voor een participatieregeling vaak een 
bereik van 35 à 40 procent; 

 64 procent van de minimahuishoudens met kinderen hebben gebruik gemaakt van het 
Meedoen kindpakket. Dat is een hoog bereik van een regeling voor kinderen.  
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1. Minima in beeld 

In dit hoofdstuk beschrijven we de kenmerken van de minimapopulatie op 1 januari 2018 
in de gemeente. Dit zijn huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het Wettelijk 
sociaal minimum (Wsm), de bovengrens van de meeste gemeentelijke 
inkomensvoorzieningen. De verdeling van de kenmerken van de minimapopulatie 
vergelijken we met de verdeling van alle huishoudens in de gemeente. Op die manier 
wordt in beeld gebracht welke groepen oververtegenwoordigd of ondervertegenwoordigd 
zijn in de minimapopulatie. In de bijlage zijn de kenmerken van alle huishoudens in de 
gemeente weergegeven en van de minimapopulatie tot 100 procent Wsm. 

1.1. Kenmerken minimahuishoudens 

De volgende tabel bevat een overzicht van het aantal en aandeel minimahuishoudens in de 
gemeente op de peildatum van het onderzoek. In 2015 en 2016 is het aantal 
minimahuishoudens met een inkomen tot 110 procent in beeld gebracht. Het aantal minima met 
een inkomen tot 120 procent Wsm is daarom voor die jaren onbekend. Wel kunnen we het 
aantal minima tot 100 procent Wsm vergelijken.   

Tabel 1.1.1 Huishoudens naar inkomen in Albrandswaard 

Inkomenspercentage 
t.o.v. Wsm 

2015 
Aantal     Aandeel 

2016 
Aantal       Aandeel 

2017 
Aantal     Aandeel 

Tot 100%  475 4,7% 478 4,7% 470 4,6% 
100% tot 120% n.b. - n.b. - 43 0,4% 
Totaal minima tot 120% n.b. - n.b. - 513 5,0% 
       
Overig 9.612 95,3% 9.692 95,3% 9.731 95,0% 
Totaal 10.087 100% 10.170 100% 10.244 100% 

 
Op 1 januari 2018 hebben 513 huishoudens in de gemeente een inkomen tot 120 procent Wsm. 
Dat is 5,1 procent van alle huishoudens. Dit aandeel ligt onder het landelijk gemiddelde van 
12 procent, maar is vergelijkbaar met andere gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Het 
aantal huishoudens met een inkomen tot 100 procent Wsm is sinds 2015 stabiel.     

Inkomensbron 
Als we de huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum uitsplitsen 
naar hoofdinkomen zien we de volgende verdeling. 

Tabel 1.1.2 Inkomensbron minima, inkomen tot 120% 

Inkomensbron Minimahuishoudens 
Bijstand inkomen 266 52% 
AOW inkomen 105 20% 
Ander inkomen 142 28% 
Totaal 513 100% 

 
Van de 513 minimahuishoudens hebben er 266 inkomen uit de bijstand (2016: 250 
huishoudens), oftewel 52 procent. Daarnaast zijn er 105 minimahuishoudens waarvan het 
oudste gezinslid AOW krijgt en tenslotte hebben 142 huishoudens een ander hoofdinkomen. 
Daarvan kennen we de hoogte maar weten we niet uit welke componenten dit bestaat. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een WW of WIA uitkering, een inkomen uit werk of een combinatie 
hiervan. De verdeling naar inkomensbron van de minima in Albrandswaard is redelijk gelijk aan 
die van andere gemeenten.  
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Huishoudtype 
De volgende tabel geeft het huishoudtype van de minimahuishoudens weer. 

Tabel 1.1.3 Huishoudtype minima, inkomen tot 120% 

Huishoudtype 
 

Minimahuishoudens 
Aandeel van 

alle huish. 

Alleenstaand 266 52% 10% 
Eenoudergezin 79 15% 19% 
Meerpersoons zonder 
kinderen 86 17% 2% 
Meerpersoons met kinderen 82 16% 3% 
Totaal 513 100% 5% 

**leeswijzer: van de 513 minimahuishoudens zijn 266 een alleenstaand huishouden. Dat is 52 procent. Als 
we de 266 alleenstaande minimahuishoudens afzetten tegen alle alleenstaande huishoudens in de 
gemeente dan zien we dat 10 procent van al deze huishoudens minima is (kolom ‘aandeel’). Onder 
eenoudergezinnen is dat aandeel 19 procent en in totaal is 5 procent van alle huishoudens minima 
 
Iets meer dan de helft van alle minimahuishoudens is een alleenstaand huishouden. Dit komt 
overeen met de meeste andere gemeenten. Afgezet tegen alle huishoudens, zien we in de 
laatste kolom dat eenoudergezinnen vaker dan gemiddeld minima zijn; 19 procent van alle 
eenoudergezinnen heeft een inkomen tot 120 procent Wsm. Onder alleenstaanden ligt dit 
aandeel op 10 procent. Meerpersoonshuishoudens hebben relatief gezien minder vaak een 
minimuminkomen.  

Leeftijd 
De volgende tabel geeft een overzicht van de huishoudens op basis van de leeftijd van de 
oudste persoon in het huishouden. 

Tabel 1.1.4 Leeftijdsopbouw minimahuishoudens, inkomen tot 120% 

Leeftijdscategorie 
Minimahuishoudens Aandeel van 

alle huish. 
Tot 27 jaar 21 4% 12% 
27 tot 45 jaar  164 32% 6% 
45 tot AOW-leeftijd 223 44% 5% 
AOW-leeftijd 105 20% 4% 
Totaal 513 100% 5% 

 
Hoe ouder, hoe minder kans op armoede; in de laatste kolom is te zien dat het aandeel 
minimahuishoudens het hoogst is onder huishoudens tot 27 jaar (12 procent) en het laagst 
onder huishoudens met de AOW-leeftijd (4 procent). Landelijk daalt het aantal AOW’ers met 
een minimuminkomen ook de laatste jaren.  
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Geografische spreiding 
In de volgende figuur staat per woongebied het aandeel minimahuishoudens. In bijlage 5 staan 
de achterliggende tabellen bij de figuur.   

Figuur 1.1.1. Aandeel minimahuishoudens per woongebied 

 
In Poortugaal Zuid en Portland is het aandeel minima met 6 procent van alle huishoudens iets 
hoger dan in de andere gebieden.     

Herkomst 
De volgende tabel geeft een overzicht van de huishoudens op basis van de herkomst van de 
oudste persoon in het huishouden. 

Tabel 1.1.5 Herkomst minimahuishoudens, inkomen tot 120% 

Herkomst Minimahuishoudens 
Aandeel van 

alle huish. 
Nederlandse achtergrond 246 48% 3% 
Westerse migratieachtergrond 45 9% 4% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 222 43% 19% 
Totaal 513 100% 5% 

 
Bijna de helft van de minima heeft een Nederlandse achtergrond. Afgezet tegen alle 
huishoudens in de gemeente zien we dat het aandeel minima onder huishoudens met een niet-
westerse migratieachtergrond het hoogst is; 19 procent. Onder huishoudens met een 
Nederlandse achtergrond is het aandeel van 3 procent fors lager. Ook bij andere gemeenten 
waarvoor KWIZ armoede onderzoek doet is het aandeel minima onder huishoudens met een 
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niet-westerse migratieachtergrond veel hoger dan onder huishoudens met een Nederlandse 
achtergrond.  

1.2. Langdurige minima 

In deze paragraaf gaan we nader in op de achtergrondkenmerken van de groep die we 
langdurige minima noemen. Dit zijn huishoudens die drie jaar of langer aangewezen zijn op een 
inkomen tot maximaal 120 procent van het geldende sociale minimum. De volgende tabel bevat 
een overzicht van de verdeling naar duur op het inkomen. 

Tabel 1.2.1 Langdurigheid minimahuishoudens, inkomen tot 120% 

Duur minimuminkomen      Minimahuishoudens 
Korter dan 1 jaar  61 12% 
1 tot 3 jaar 91 18% 
3 jaar en langer 361 70% 
Totaal 531 100% 

 
70 procent van de minima komt al drie jaar of langer rond van een inkomen tot 120 procent. Dit 
aandeel ligt boven het aandeel 55 procent dat we bij andere gemeenten vinden. In de meeste 
gemeenten zien we een daling van het aandeel langdurige minima, omdat het aandeel 
‘instromers’ stijgt, waarvan een groot deel statushouders zijn.  

Inkomensbron 
Als we de huishoudens die drie jaar of langer een minimuminkomen hebben uitsplitsen naar 
hoofdinkomen zien we de volgende verdeling. 

Tabel 1.2.2 Inkomensbron langdurige minima, inkomen tot 120% 

Inkomensbron Langdurige minima 
Aandeel van alle  

minimahuish. 
Bijstand inkomen 178 49% 67% 
AOW inkomen 102 28% 97% 
Ander inkomen 81 23% 57% 
Totaal 361 100% 70% 

 
Van alle huishoudens met een bijstandsuitkering is 67 procent al langer dan drie jaar afhankelijk 
van een minimuminkomen. Het aandeel langdurige minima onder huishoudens met een AOW-
uitkering ligt, logischerwijs, het hoogst (97 procent). Deze oudere minima hebben door hun 
leeftijd geen kans meer op inkomensverbetering door werkaanvaarding. We treffen zowel de 
kleinste aantallen als aandelen aan in de groep minima met een ander inkomen. 

Huishoudtype 
Het volgende overzicht geeft het huishoudtype van de langdurige minimahuishoudens weer. 

Tabel 1.2.3 Huishoudtype langdurige minima, inkomen tot 120% 

Huishoudtype Langdurige minima 
Aandeel van alle 

minimahuish. 
Alleenstaand 198 55% 74% 
Eenoudergezin 55 15% 70% 
Meerpersoons zonder 
kinderen 66 18% 77% 

Meerpersoons met kinderen 42 12% 51% 
Totaal 361 100% 70% 

 
Minimahuishoudens zonder kinderen zijn vaker langdurig op een minimuminkomen 
aangewezen dan minima met kinderen.    



  Versie 2.0 

9 
 

Leeftijd 
Op basis van de leeftijd van de oudste persoon in het huishouden ziet de leeftijdsverdeling 
onder langdurige minima er als volgt uit. 

Tabel 1.2.4 Leeftijdsopbouw langdurige minima, inkomen tot 120% 

Leeftijdscategorie Langdurige minima 
Aandeel van alle  

minimahuish. 
Tot 27 jaar 2 1% 10% 
27 tot 45 jaar  99 27% 60% 
45 tot AOW-leeftijd 158 44% 71% 
AOW-leeftijd 102 28% 97% 
Totaal 361 100% 70% 

 
Zoals we al eerder zagen, zijn oudere huishoudens vaker langdurig minima dan jongere 
minimahuishoudens.  

Herkomst 
Op basis van de leeftijd van de oudste persoon in het huishouden ziet de verdeling naar 
herkomst onder langdurige minima er als volgt uit. 

Tabel 1.2.5 Herkomst langdurige minima, inkomen tot 120% 

Herkomst Langdurige minima 
Aandeel van alle  

minimahuish. 
Nederlandse achtergrond 194 54% 79% 
Westerse migratieachtergrond 41 11% 91% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 126 35% 57% 

Totaal 361 100% 70% 

 
Minima met een niet-westerse migratieachtergrond hebben wat minder vaak al drie jaar of 
langer een minimuminkomen dan huishoudens met een andere achtergrond. Dit hangt voor een 
deel samen met de statushouders die onder deze groep vallen, zij zijn vaker korter dan drie jaar 
minima. Van de minimahuishoudens met een Nederlandse achtergrond heeft 79 procent al drie 
jaar of langer een inkomen tot 120 procent Wsm en van de minimahuishoudens met een 
westerse migratieachtergrond heeft 91 procent drie jaar of langer een inkomen tot 120 procent 
Wsm.  
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2. Kinderen in armoede 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan kinderen in de leeftijd tot 18 jaar die 
opgroeien in een huishouden met een inkomen tot 120 procent Wsm. We geven een 
aantal kenmerken weer en vergelijken deze kenmerken met die van alle kinderen in de 
gemeente. Tevens geven we het aantal (minima)kinderen weer dat jeugdhulp krijgt. In de 
bijlage staan de kenmerken van alle kinderen.  

2.1. Kinderen in minimahuishoudens 

In onderstaande tabel staat het aantal kinderen in (minima)huishoudens in de gemeente.  

 Aantal kinderen in (minima)huishoudens  

Categorie 2017 
Alle kinderen 5.690 
Kinderen in minimahuishoudens tot 120% 284 
Aandeel kinderen in minimahuishoudens 5,0% 

 
Van de 5.690 kinderen die in de gemeente Albrandswaard wonen, groeien er 284 op in een 
huishouden met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Dat is 5 procent van 
alle kinderen in de gemeente.       

Inkomensbron 

Tabel 2.1.2 Inkomensbron kinderen in minimahuishoudens 

Inkomensbron Minimakinderen 
Bijstand inkomen 200 70% 
Ander inkomen 84 30% 
Totaal 284 100% 

 
Naar bron van inkomen zien we dat 70 procent van de minimakinderen opgroeit in een 
huishouden met een bijstandsuitkering en 30 procent in een huishouden met een ander 
inkomen. 

Leeftijd 
Naar leeftijd maken we onderscheid in kinderen tot 4 jaar, van 4 tot 12 jaar (basisschoolleeftijd) 
en 12 tot 18 jaar (voortgezet onderwijs). 

Tabel 2.1.3 Leeftijdsopbouw kinderen in minimahuishoudens 

Leeftijdscategorie Minimakinderen 
Aandeel van 
alle kinderen 

Tot 4 jaar 12 16% 4% 
4 tot 12 jaar 145 51% 6% 
12 tot 18 jaar 94 33% 5% 
Totaal 284 100% 5% 

 
Ruim de helft van de kinderen in een minimagezin is tussen de 4 en 12 jaar oud. In die 
leeftijdscategorie vinden we relatief gezien ook de meeste minimakinderen; 6 procent van alle 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud woont in een minimagezin.  
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Huishoudtype 
De volgende tabel geeft de verdeling naar huishoudtype weer. 

Tabel 2.1.4 Huishoudtype kinderen in minimahuishoudens 

Huishoudtype Minimakinderen 
Aandeel van 
alle kinderen 

Eenoudergezin  129 45% 20% 
Meerpersoons met 
kinderen 155 55% 3% 

Totaal 284 100% 5% 

 
Van alle kinderen die opgroeien in een eenoudergezin woont 20 procent in een 
minimahuishouden. Van de kinderen die opgroeien in een gezin met twee ouders, is dat 
aandeel 3 procent. Ook in andere gemeenten is het aandeel kinderen dat opgroeit in een 
eenouder minimahuishouden veel groter dan in meerpersoonshuishoudens.  

Geografische spreiding 
De volgende figuur geeft het aandeel minimakinderen per woongebied weer. 

Figuur 2.1.1. Aandeel minimakinderen per woongebied 

 
In Poortugaal Zuid groeien meer kinderen op in armoede dan in de andere gebieden; 9 procent 
van de thuiswonenden kinderen woont daar in een minimahuishouden tot 120 procent Wsm.  
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Herkomst 
De volgende tabel geeft de verdeling naar herkomst weer. 

Tabel 2.1.5 Herkomst kinderen in minimahuishoudens 

Herkomst Minimakinderen 
Aandeel van 
alle kinderen 

Nederlandse achtergrond 104 37% 2% 
Westerse 
migratieachtergrond 12 4% 3% 

Niet-westerse 
migratieachtergrond 168 59% 18% 

Totaal 284 100% 5% 

 
Afgezet tegen alle kinderen zien we dat kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond 
veel vaker opgroeien in een minimahuishouden dan kinderen met een andere achtergrond; 
18 procent van de kinderen met een dergelijke achtergrond woont in een minimahuishouden. 
Onder kinderen met een Nederlandse achtergrond is dat 2 procent.  

2.2. Jeugdhulp  

In deze paragraaf geven we het aantal kinderen en het aantal huishoudens weer dat in 2017 
een indicatie voor jeugdhulp had. Daarbij gaan we ook in op de overlap met de 
minimahuishoudens.  

Aantal kinderen met indicatie voor jeugdhulp 
In de volgende tabel het aantal kinderen tot 18 jaar dat een indicatie voor jeugdhulp had. 
Daarbij maken we onderscheid tussen kinderen in een minimahuishouden en kinderen die niet 
in een minimahuishouden opgroeien. 

Tabel 2.2.1 Aantal kinderen in jeugdhulp naar inkomen 

Categorie Kinderen jeugdhulp 
Aandeel van alle 

kinderen 
Tot 120% Wsm 31 7% 10,9% 
Overige kinderen 438 93% 8,1% 
Totaal 469 100% 8,2% 

 
In 2017 hadden 469 kinderen in de gemeente een indicatie voor jeugdhulp. Dat is 8,2 procent 
van alle 5.690 kinderen tot 18 jaar in de gemeente. Kinderen in een minimahuishouden hebben 
vaker een indicatie voor jeugdhulp namelijk 10,9 procent van alle minimakinderen tot 18 jaar. 

Leeftijd kinderen met indicatie voor jeugdhulp 
De volgende tabel geeft het totaal aantal kinderen met jeugdhulp per leeftijdscategorie weer. Dit 
aantal zetten we af tegen alle kinderen in de gemeente. 

Tabel 2.2.2 Aantal kinderen in jeugdhulp naar leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie Kinderen jeugdhulp 
Aandeel van 
alle kinderen 

Tot 4 jaar 9 2% 1% 
4 tot 12 jaar 240 51% 9% 
12 tot 18 jaar 220 47% 11% 
Totaal 469 100% 8% 

 
De helft van de kinderen met jeugdhulp (51 procent) is tussen de 4 en 12 jaar oud. Afgezet 
tegen alle kinderen in de gemeente krijgen kinderen tussen de 12 en 18 jaar het vaakst 
jeugdhulp, namelijk 11 procent van alle kinderen in die leeftijdscategorie.  
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De volgende figuur geeft het aandeel kinderen met jeugdhulp weer per woongebied.  

Figuur 2.2.1. Aandeel kinderen in jeugdhulp per woongebied 

 
Het aandeel kinderen met een indicatie voor jeugdhulp is in Poortugaal Noord en Poortugaal 
Zuid met 9 procent iets hoger dan gemiddeld. In het Buitengebied woont 8 procent van de 
kinderen met een indicatie voor jeugdhulp, maar het gaat daar om een heel klein aantal; omdat 
er ook weinig kinderen wonen vertekent dit het beeld. 

Minimakinderen met indicatie voor jeugdhulp 
In de volgende tabel het aantal minimakinderen dat jeugdhulp krijgt, uitgesplitst naar 
leeftijdscategorie.   

Tabel 2.2.3 Aantal minimakinderen in jeugdhulp naar leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie 
Minimakinderen 

jeugdhulp 
Tot 4 jaar 1 3% 
4 tot 12 jaar 9 29% 
12 tot 18 jaar 21 68% 
Totaal 31 100% 

 
Van de 31 minimakinderen met een indicatie voor jeugdhulp is twee derde tussen de 12 en 18 
jaar oud.  
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Huishoudens met indicatie voor jeugdhulp 
De volgende tabel geeft het aantal huishoudens weer dat jeugdhulp kreeg. 

Tabel 2.2.4 Aantal huishoudens met kinderen met jeugdhulp 

Categorie 
Huishoudens 

jeugdhulp 
Aandeel van alle 

huish. met kinderen 
Tot 120% Wsm 27 6% 5,3% 
Overige huishoudens 404 94% 4,2% 
Totaal 431 100% 4,2% 

 
De 469 kinderen met jeugdhulp wonen in 431 huishoudens. Dat betekent dat in 4,2 procent van 
alle huishoudens met kinderen iemand jeugdhulp krijgt. Onder minimahuishoudens is dat 
aandeel hoger; in 5,3 procent van de minimahuishoudens met kinderen krijgen een of meerdere 
kinderen jeugdhulp.  
 
Kenmerken minimahuishoudens met indicatie jeugdhulp 
In de onderstaande figuren een aantal kenmerken van minimahuishoudens waarvan een of 
meerdere kinderen jeugdhulp krijgt. 

Figuur 2.2.2. Kenmerken minimahuishoudens met jeugdhulp 

   
 

52 procent van de minimahuishoudens met jeugdhulp is een eenoudergezin en bijna 60 procent 
ontvangt een bijstandsuitkering. 55 procent van de minimahuishoudens met jeugdhulp heeft 
een Nederlandse achtergrond en 41 procent heeft een niet-westerse migratieachtergrond.   
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3. Instroom en uitstroom minimapopulatie 

Dit hoofdstuk beschrijft het verloop van de minima in het jaar 2017. Hiervoor is het 
bestand van 1-1-2018 vergeleken met die van 1-1-2017. In tegenstelling tot andere 
hoofdstukken die over huishoudens gaan, gaat het in dit hoofdstuk over personen.1  
 
Uitleg over instroom en uitstroom 
De instroom van nieuwe minima kan plaatsvinden door een daling van het (gezins)inkomen, 
echtscheiding, de geboorte van een kind in een huishouden met een minimuminkomen of door 
verhuizing van iemand met een minimuminkomen naar de gemeente Albrandswaard. Bij de 
uitstromers gaat het om personen van wie het inkomen is gestegen naar boven 120 procent van 
het minimum. Dit kan gebeuren door werkaanvaarding, loonsverhoging, uitbreiding van een 
baan, hogere inkomsten als zelfstandige of als gevolg van gezinsvorming. Ook kan uitstroom 
worden veroorzaakt door overlijden en door verhuizing naar een andere gemeente. Deze 
laatste twee categorieën zijn wegens gebrek aan gegevens niet uit te splitsen. 

3.1. Dynamiek in de minimapopulatie 

De volgende tabel geeft het aandeel personen weer dat in is ingestroomd of uitgestroomd in de 
periode 1 januari 2017 tot 1 januari 2018. Daarvoor is het aantal instromers of uitstromers uit de 
minimapopulatie gedeeld door het aantal minima (1.006 personen) op 1 januari 2017. 

 Aandeel instroom en uitstroom tot 120% Wsm (personen) 

Categorie 
Aandeel als % van 

minima 
Aantal personen 

Instroom +23% 230 
Uitstroom -22% 226 
Saldo +1% +4 

 
Van de minima (personen) op 1 januari 2017 is een jaar later 23 procent uitgestroomd. De 
instroom is nagenoeg even groot, wat betekent dat het totaal aantal personen in de 
minimapopulatie praktisch gelijk is gebleven (4 personen extra)2.  In de volgende paragrafen 
gaan we in op de reden van de in- en uitstroom.  

3.2. Kenmerken instromers 

In deze paragraaf gaan we nader in op de kenmerken van de groep die is ingestroomd. We 
starten met een overzicht van het aantal personen en de reden waarom men instroomt naar 
een inkomenssituatie op het wettelijke sociaal minimum. 

 Oorzaak instroom in minimapopulatie (personen) 
Categorie Aantal Aandeel 
Instroom door inkomensdaling 119 52% 
Instroom door geboorte 8 3% 
Instroom door verhuizing naar 
Albrandswaard 103 45% 
Totaal 230 100% 

 

                                                      
1 Onderzoekstechnisch gezien worden in dit hoofdstuk alle personen die op 1-1-2018 leefden in een 
minimahuishouden vergeleken met de groep personen die op 1-1-2017 in een dergelijk huishouden 
woonden. Feitelijk gezien onderscheiden we daarbij instromers, blijvers en uitstromers. 
2 Het percentage van een procent mag, omdat hier op persoonsniveau geanalyseerd wordt en er sprake is 
van geboorte, sterfte en migratie, uiteraard niet vergeleken worden met de stijging van het aandeel 
minimahuishoudens. 
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52 procent van de instromers in 2017 woonde daarvoor ook al in de gemeente en is door 
inkomensdaling minima geworden. 45 procent is in 2017 verhuisd naar Albrandswaard en had 
dat jaar een minimuminkomen.  
 
Kenmerken van de instromers 
De volgende figuren geven een aantal kenmerken weer van de inwoners die in 2017 zijn 
ingestroomd in de minimapopulatie. 

Figuur 3.2.1. Kenmerken instromers  

 
 
59 procent van de ingestroomde minimapersonen heeft een bijstandsuitkering gekregen. Naar 
huishoudtype is de helft een meerpersoonshuishouden met kinderen en 11 procent is een 
eenoudergezin. Verder heeft ruim twee derde een niet-westerse migratieachtergrond.  

3.3. Kenmerken uitstromers 

In onderstaande tabel de reden van uitstroom van de 226 inwoners die in 2017 zijn 
uitgestroomd uit de minimapopulatie. 

 Oorzaak uitstroom in minimapopulatie (personen) 
Categorie Aantal Aandeel 
Uitstroom door verhoging inkomen  140 62% 
Uitstroom door verhuizing/ overlijden 86 38% 
Totaal 226 100% 

 
De grootste groep (62 procent) is uitgestroomd door verhoging van het inkomen.  
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Kenmerken van de uitstromers 
De volgende figuren geven een aantal kenmerken weer van de personen die zijn uitgestroomd.  

Figuur 3.3.1. Kenmerken uitstromers 

 
 
Twee derde van de uitstromers had in 2017 een overig inkomen en 26 procent kwam rond van 
een bijstandsuitkering. Naar huishoudtype zijn de meeste uitstromers 
meerpersoonshuishoudens en naar herkomst zien we dat er meer mensen met een 
Nederlandse achtergrond zijn uitgestroomd dan met een migratieachtergrond.  
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4. Minimaregelingen 

Inwoners van de gemeente Albrandswaard met een laag inkomen kunnen een beroep 
doen op diverse regelingen om hun lasten te verlichten of het maatschappelijk 
participeren te versterken. In dit hoofdstuk gaan we nader in op het gebruik en bereik 
onder de doelgroep van verschillende inkomensondersteunende voorzieningen. 
Daarnaast beschrijven we de kenmerken van de huishoudens die van deze regelingen 
gebruik maken. Het gebruik is gemeten op huishoudniveau over het jaar 2017.  

4.1. Regelingen voor het minimabeleid 

De volgende tabel geeft de minimaregelingen in de gemeente in 2017 weer. 

 Inkomensgrenzen regelingen in 2017 en omvang doelgroep 

Regeling Inkomensgrens Doelgroep 
Kwijtschelding 100% 470 
Bijzondere bijstand 120% 513 
Individuele inkomenstoeslag 120% 253 
Collectieve zorgverzekering 130% 549 
Meedoen volwassenen 120% 513 
Meedoen kindpakket 120% 161 
Regeling huishoudelijke 
ondersteuning 

130% Onbekend 

 
In de volgende paragrafen komt van bovenstaande regelingen het gebruik en bereik aan bod.  

4.2. Kwijtschelding 

Huishoudens kunnen kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en 
hondenbelasting. De doelgroep voor de kwijtschelding bestaat uit huishoudens met een 
inkomen op of rond het voor dat huishoudtype geldende sociale minimum3.  

 Gebruik en bereik kwijtschelding 

Categorie 2015 2016 2017 
Doelgroep 475 478 470 
Gebruik bijzondere bijstand 421 412 387 
Percentage bereik 89% 86% 82% 

 
In 2017 hebben 387 huishoudens kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen gekregen. 
Dit is 82 procent van de doelgroep. Ten opzichte van 2016 is dit een lichte daling in het gebruik 
en bereik. Alsnog ligt 82 procent boven het gemiddelde van 75 procent dat we bij de meeste 
andere gemeenten vinden. 

Kenmerken huishoudens die gebruik maken van de kwijtschelding 

 Eenoudergezinnen maken wat vaker gebruik van de kwijtschelding dan andere 
huishoudens;  

 Minima met een niet-westerse migratieachtergrond maken wat minder vaak gebruik van 
de kwijtschelding dan minima met een andere achtergrond.  

  

                                                      
3 De kwijtschelding kent andere vermogensnormen dan de rest van de minimaregelingen. Omdat we 
echter geen gegevens hebben over het vermogen van minima kijken we puur naar het inkomen (100 
procent Wsm).  
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4.3. Bijzondere bijstand 

Het bijzondere bijstandsbeleid van de gemeente Albrandswaard is erop gericht om mensen die 
bijzondere noodzakelijke kosten hebben en deze niet zelf kunnen betalen, te ondersteunen. De 
gemeente beoordeelt wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Huishoudens met 
een inkomen tot 120 procent Wsm krijgen alle noodzakelijke extra uitgaven volledig vergoed. 
Voor huishoudens met een hoger inkomen wordt draagkracht berekend.  
 
Omdat niet bekend is hoeveel huishoudens draagkracht hebben, gaan we voor zowel de 
doelgroep bepaling als het gebruik uit van een inkomen tot 120 procent Wsm. In 2015 en 2016 
was de inkomensgrens 110 procent Wsm.  

 Gebruik en bereik bijzondere bijstand 

Categorie 2015 2016 2017 
Doelgroep 511 513 513 
Gebruik bijzondere bijstand 170 217 175 
Percentage bereik 33% 42% 34% 

 
In 2017 hebben 175 huishoudens één of meerdere verstrekkingen gehad vanuit de bijzondere 
bijstand, ofwel 34 procent van de doelgroep. Ten opzichte van 2016 is het aantal huishoudens 
dat bijzondere bijstand heeft gekregen gedaald.   

Kenmerken huishoudens die gebruik maken van de bijzondere bijstand 

 Minimahuishoudens met bijstandsuitkering maken het vaakst gebruik van de bijzondere 
bijstand; 

 Meerpersoonshuishoudens met en zonder kinderen maken vaker gebruik van de 
bijzondere bijstand dan huishoudens met één volwassene;  

 Huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond maken het vaakst gebruik van 
de bijzondere bijstand. 

4.4. Individuele inkomenstoeslag 

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld als inkomensondersteuning voor mensen die 
langdurig afhankelijk zijn van een minimuminkomen. In Albrandswaard behoort iedereen tussen 
de 21 jaar en AOW-leeftijd, die gedurende een periode van drie jaar een inkomen heeft tot 120 
procent, tot de doelgroep. Verder geldt als voorwaarde voor toekenning dat er geen perspectief 
op inkomensverbetering door werkaanvaarding (meer) mag zijn. Op basis van de voor dit 
onderzoek gebruikte bestanden kunnen we dit perspectief niet bepalen. Daarom gaan we er 
vanuit dat de huishoudens die qua inkomen en leeftijd in aanmerking komen voor de toeslag de 
komende twaalf maanden geen perspectief hebben op inkomensverbetering. Tot halverwege 
2016 lag de inkomensgrens op 110 procent Wsm.  

 Gebruik en bereik individuele inkomenstoeslag 

Categorie 2015 2016 2017 
Doelgroep 235 2814 253 
Gebruik individuele 
inkomenstoeslag 103 107 111 

Percentage bereik 44% 38% 44% 

 
Het gebruik van de individuele inkomenstoeslag is sinds de invoering in 2015 nagenoeg gelijk 
gebleven; in 2017 hebben 111 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling. Afgezet tegen de 
doelgroep is dit een bereik van 44 procent. Gemiddeld ligt het bereik van de individuele 
inkomenstoeslag bij andere gemeenten tussen de 50 en 60 procent.   

                                                      
4 De doelgroep in 2016 betrof een schatting. 
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Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van de individuele inkomenstoeslag 

 Huishoudens met een bijstandsuitkering maken vaker gebruik van de individuele 
inkomenstoeslag dan huishoudens met een andere inkomensbron. Dit is een algemeen 
beeld bij de individuele inkomenstoeslag; 

 Afgezet tegen de doelgroep, maken alleenstaanden vaker gebruik van de toeslag dan 
andere huishoudens, al zijn de verschillen tussen de huishoudtypen klein;  

 Naar herkomst zijn er weinig verschillen in gebruik. 

4.5. Collectieve zorgverzekering 

De gemeente biedt minima met een inkomen tot 130 procent Wsm de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de collectieve zorgverzekering bij CZ en DSW Zorgverzekeraar. Minima krijgen 
korting op de premie en het eigen risico wordt standaard meeverzekerd. De cijfers over 2015 en 
2016 gaan over het gebruik en bereik van minima met een inkomen tot 110 procent Wsm.  

 Gebruik en bereik collectieve zorgverzekering  

Categorie 2015 2016 2017 
Doelgroep  511 513 549 
Gebruik collectieve zorgverzekering  121 154 257 
Percentage bereik 24% 30% 47% 

 
In 2017 hebben 257 huishoudens gebruikgemaakt van de collectieve zorgverzekering. Dat is 
een behoorlijke stijging ten opzichte van 2015 en 2016. Het bereik van de regeling ligt in 2017 
op 47 procent. Bij de meeste andere gemeenten vinden we tegenwoordig een bereik van 30 
procent. Het bereik in de gemeente Albrandswaard ligt daar dus boven.  

Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering 

 Huishoudens met een bijstandsuitkering maken het vaakst gebruik van de collectieve 
zorgverzekering, gevolgd door huishoudens met een AOW-inkomen; 

 Meerpersoonshuishoudens met kinderen maken het vaakst gebruik van de verzekering, 
eenoudergezinnen het minst vaak;  

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

4.6. 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 
lidmaatschap bibliotheek. De doelgroep bestaat uit huishoudens met een inkomen tot 120 
procent Wsm. De verordening Meedoen is halverwege 2016 ingegaan. 2017 is dus het eerst 
volledige jaar dat de regeling er is. Daarom vergelijken we ook niet met voorgaande jaren.  

 Gebruik en bereik meedoen volwassenen  

Categorie 2017 
Doelgroep  513 
Gebruik meedoen: volwassenen  159 
Percentage bereik 31% 

 
In 2017 hebben 159 huishoudens gebruikgemaakt van de Meedoen voor volwassenen. Dit is 
een bereik van 31 procent van de doelgroep. Vaak zien we een bereik tussen 30 en 40 procent 
voor een participatieregeling.  
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Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van de meedoenregeling volwassenen 

 Huishoudens met een bijstandsuitkering maken twee keer zoveel gebruik van de 
regeling dan huishoudens met een andere inkomensbron; 

 Meerpersoonshuishoudens met kinderen maken het vaakst gebruik van de 
Meedoenregeling. Van alle meerpersoonshuishoudens met kinderen die tot de 
doelgroep behoren, maakt bijna twee derde gebruik van de regeling; 

 Naar herkomst is het gebruik het hoogst onder minima met een niet-westerse 
migratieachtergrond. 

4.7. Meedoen: kindpakket 

Minima met kinderen kunnen jaarlijks een tegemoetkoming krijgen voor kosten die zij maken 
zodat hun kind kan meedoen. Dit kunnen kosten zijn om lid te worden van een vereniging, 
muziekles of bijvoorbeeld voor een fiets. De doelgroep bestaat uit huishoudens met kinderen 
tussen 0 en 18 jaar en een inkomen tot 120 procent Wsm en uit huishoudens die in de 
schulddienstverlening zitten en thuiswonende kinderen hebben. De verordening Meedoen is 
halverwege 2016 ingegaan. 2017 is dus het eerst volledige jaar dat de regeling er is. Daarom 
vergelijken we ook niet met voorgaande jaren.  

 Gebruik en bereik meedoen kindpakket 

Categorie 2017 
Doelgroep  161 
Gebruik meedoen: kindpakket  103 
Percentage bereik 64% 

 
In 2017 hebben 103 huishoudens met kinderen gebruikgemaakt van het kindpakket. Als we dit 
afzetten tegen de doelgroep, dan is het bereik 64 procent.  

Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van de meedoen kindpakket 

 Huishoudens met een bijstandsuitkering maken veel vaker gebruik van het kindpakket 
dan huishoudens met een andere inkomensbron;  

 Meerpersoonshuishoudens hebben vaker gebruikgemaakt van de regeling dan 
eenoudergezinnen; 

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

4.8. Regeling huishoudelijke ondersteuning 

De regeling huishoudelijke ondersteuning is een tegemoetkoming in de kosten voor de 
schoonmaak ondersteuning geleverd door de algemene voorziening. Huishoudens met een 
inkomen tot 130 procent Wsm hebben recht op een financiële tegemoetkoming indien zij geen 
indicatie Wmo hebben en aangegeven hebben de kosten financieel niet te kunnen dragen. De 
hoogte van de tegemoetkoming komt in de vorm van een persoonsvolgend budget.  
 
Het is niet mogelijk om de doelgroep voor deze regeling te bepalen, omdat we geen gegevens 
hebben over het aantal huishoudens dat van de algemene voorziening gebruikmaakt. 

Tabel 4.8.1 Gebruik huishoudelijke ondersteuning 

Categorie 2015 2016 2017 
Gebruik   0 6 12 

 
Sinds de invoering in 2015 is er een lichte stijging te zien in het aantal gebruikers.  
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Kenmerken huishoudens die gebruikmaken van de regeling huishoudelijke 
ondersteuning 

 De helft van de gebruikers heeft een AOW inkomen;  
 Driekwart is alleenstaand; 
 De meeste gebruikers hebben een Nederlandse achtergrond.  

4.9. Cumulatief gebruik inkomensregelingen 

In deze paragraaf geven we weer of en in hoeverre minimahuishoudens gebruikmaken van 
meerdere regelingen. Een huishouden kan theoretisch gezien van zeven voorzieningen gebruik 
maken5. In 2015 en 2016 gaat het om het cumulatief gebruik onder minima tot 110 procent 
Wsm.  

Tabel 4.9.1 Cumulatief gebruik minimaregelingen, huishoudens tot 120% 

Aantal 
regelingen 

2015 
Aantal    Aandeel 

2016 
Aantal    Aandeel 

2017 
Aantal     Aandeel 

0 17 3% 18 3% 24 5% 
1 270 53% 227 44% 196 38% 
2 93 18% 105 21% 100 20% 
3 66 13% 76 15% 83 16% 
4 46 9% 52 10% 59 11% 
5 of meer 19 4% 35 7% 51 10% 
Totaal 511 100% 513 100% 513 100% 

 
De tabel laat zien dat 5 procent van alle minimahuishoudens (24 in getal) in de analyseperiode 
van geen enkele inkomensondersteunende regeling gebruik heeft gemaakt. Dit aandeel niet-
gebruikers ligt lager dan wat we bij de meeste andere gemeenten zien, gemiddeld ligt het 
aandeel niet-gebruikers rond de 15 procent. De meeste minima (38 procent) hebben van één 
regeling gebruikgemaakt en 20 procent heeft twee regelingen gebruikt. Ten opzichte van 2015 
en 2016 maken iets meer minima gebruik van meerdere regelingen.  

Kenmerken niet-gebruikers 
Een nadere analyse van de 24 huishoudens die van geen enkele regeling gebruik hebben 
gemaakt geeft het volgende beeld: 

 De meeste niet-gebruikers hebben een bijstandsuitkering; 
 Ongeveer de helft is alleenstaand; 
 Naar herkomst vinden we evenveel minima met een Nederlandse achtergrond als met 

een migratieachtergrond onder de niet-gebruikers.  
  

                                                      
5 De regeling huishoudelijke ondersteuning aten we hier buiten beschouwing.  



  Versie 2.0 

23 
 

Aantal inkomensondersteunende regelingen in minimahuishoudens 
Gemiddeld maken de minimahuishoudens in Albrandswaard in 2017 gebruik van 2,2 regelingen 
(2016: 2,1 regelingen en 2015: 1,8 regelingen). Tussen de huishoudens is echter enig verschil 
te constateren in het gemiddeld gebruik. De volgende figuur maakt dit duidelijk. 

Figuur 4.9.1. Gemiddeld aantal regelingen naar kenmerken huishoudens 

 
 

 De figuur laat zien dat huishoudens met kinderen gemiddeld van meer regelingen 
gebruikmaken van huishoudens zonder kinderen. Zij kunnen ook van meer regelingen 
gebruikmaken;  

 Huishoudens met een bijstandsuitkering maken gemiddeld van meer regelingen gebruik 
dan huishoudens met een andere inkomensbron;  

 Huishoudens tussen de 27 en 45 jaar maken gemiddeld van de meeste regelingen 
gebruik, huishoudens met de AOW-leeftijd van de minste regelingen’ 

 Tenslotte is te zien dat minimahuishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond 
van gemiddeld meer regelingen gebruikmaken dan huishoudens met een andere 
achtergrond. 

 Sommige huishoudens kunnen van meer regelingen gebruik maken dan andere omdat 
ze op meer regelingen recht hebben. Dit heeft uiteraard invloed op het gemiddelde 
gebruik.  
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5. Minima met Wmo en schulddienstverlening  

In dit hoofdstuk gaan we in op het gebruik van de Wmo en schulddienstverlening onder 
minimahuishoudens. We geven een aantal kenmerken weer en vergelijken het gebruik 
van minimahuishoudens met het gebruik van niet-minima. Het gebruik van de 
voorzieningen is gemeten op huishoudniveau in 2017. 

5.1. Wmo 

De volgende tabel geeft de inkomenssituatie weer van de huishoudens die in de analyseperiode 
gebruik hebben gemaakt de Wmo. De cijfers over 2015 en 2016 gaan over de minima met een 
inkomen tot 110 procent Wsm en die van 2017 over minima tot 120 procent Wsm. 

Tabel 5.1.1 Inkomensverdeling Wmo-gebruikers 

Wmo 
2015 

Aantal   Aandeel 
2016 

Aantal   Aandeel 
2017 

Aantal   Aandeel 

Aandeel 
Wmo onder 

alle huish. 
Minimahuishoudens 106 12% 113 12% 128 13%   25% 
Overige huishoudens 775 88% 825 88% 863 87% 9% 
Totaal 881 100% 938 100% 991 100% 10% 

 
In 2017 hebben 991 huishoudens gebruikgemaakt van een of meerdere Wmo-voorzieningen, 
een stijging ten opzichte van 2015 en 2016. Procentueel gezien is dit 10 procent van alle 
huishoudens in de gemeente. Van deze 991 Wmo-huishoudens heeft 13 procent een 
minimuminkomen, dat ligt in lijn met voorgaande jaren. Van alle minimahuishoudens heeft 25 
procent een Wmo-voorziening. 
 
Kenmerken minimahuishoudens met Wmo 
In de volgende figuren een aantal kenmerken van de 128 minimahuishoudens met een Wmo-
voorziening. 

Figuur 5.1.1. Kenmerken minimahuishoudens met Wmo 

   
 
 
Twee derde van de minimahuishoudens met een Wmo-voorziening is een alleenstaand 
huishouden en een derde ontvangt een bijstandsuitkering. Bijna de helft (44 procent) ontvangt 

67%
8%

20%

5%

Huishoudtype

Alleenstaand

Eenouder gezin

Meerpersoons zonder kinderen

Meerpersoons met kinderen

33%

44%

23%

Inkomensbron

Participatiewet

AOW

Overig inkomen

63%9%

28%

Achtergrond

Nederlandse achtergrond

Westerse migratie
achtergrond
Niet-westerse migratie
achtergrond



  Versie 2.0 

25 
 

een AOW inkomen. Ruim 60 procent van de minimahuishoudens met Wmo heeft een 
Nederlandse achtergrond.  

5.2. Schulddienstverlening  

Schulddienstverlening (SDV) is bedoeld voor inwoners die zelf hun problematische schulden 
niet meer kunnen oplossen. Het belangrijkste onderdeel van schulddienstverlening betreft een 
minnelijke schuldregeling. Wanneer een minnelijk traject niet mogelijk is kan een aanvraag 
worden gedaan voor toelating tot de WSNP (het wettelijk traject). De volgende tabel geeft het 
aantal huishoudens weer dat een traject binnen de schulddienstverlening heeft (lopende 
trajecten en intakes). De cijfers over 2015 en 2016 geven de schulddienstverlening weer met 
een inkomen tot 110 procent Wsm en die van 2017 over minima tot 120 procent Wsm. 

 Aantal huishoudens in schulddienstverleningstraject  

SDV 
2015 

Aantal   Aandeel 
2016 

Aantal   Aandeel 
2017 

Aantal   Aandeel 

Aandeel 
SDV onder 
alle huish. 

Minimahuishoudens 72 67% 64 61% 69 62% 13,5% 
Overige 
huishoudens 36 33% 41 39% 43 38% 0,4% 

Totaal 108 100% 105 100% 112 100% 1,1% 

 
In totaal zijn 112 huishoudens in aanraking geweest met schulddienstverlening, waarvan bijna 
twee derde (62 procent) een inkomen tot 120 procent Wsm heeft. In de gehele gemeente is 
1,1 procent van de huishoudens in aanraking geweest met schulddienstverlening. Onder 
minima tot 120 procent is dat 13,5 procent.  
 
Kenmerken minimahuishoudens in de schulddienstverlening 
In de volgende figuren een aantal kenmerken van minimahuishoudens in de 
schulddienstverlening. 

Figuur 5.2.1. Kenmerken minima in schulddienstverlening 

   
 
43 procent van de minimahuishoudens die ook schulddienstverlening hebben, zijn een 
alleenstaand huishouden en meer dan de helft (54 procent) ontvangt een bijstandsuitkering. 
Een derde van de huishoudens ontvangt een overig inkomen en de helft van de 
minimahuishoudens met schulddienstverlening heeft een niet-westerse migratieachtergrond. 
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6. Het armoedebeleid in perspectief 

In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste zaken uit de Armoedemonitor op een rij.  

6.1. Doelgroep armoedebeleid 

5 procent van alle huishoudens heeft minimuminkomen 
Op 1 januari 2018 hebben 513 huishoudens een inkomen tot 120 procent Wsm, oftewel 5 
procent van alle huishoudens. Dat is lager dan landelijk (12 procent) maar ligt in lijn met andere 
gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Van de 513 minima hebben er 470 een inkomen 
tot 100 procent Wsm. Dat is nagenoeg gelijk aan 2015 (475) en 2016 (478). 

Meeste minima hebben bijstand 
Ruim de helft van alle minimahuishoudens heeft een bijstandsuitkering, 266 huishoudens. Een 
lichte stijging van 16 huishoudens ten opzichte van 2016. Onder huishoudens met een 
bijstandsuitkering vinden we meer huishoudens met kinderen (40 procent) en huishoudens met 
een niet-westerse migratieachtergrond (54 procent) dan onder minimahuishoudens met een 
andere inkomensbron. 

Eenoudergezinnen, huishoudens tot 45 jaar en inwoners met niet-westerse 
migratieachtergrond meer kans op armoede 
Een op de vijf eenoudergezinnen heeft een inkomen tot 120 procent Wsm. Onder 
alleenstaanden is dat een op de tien. Ook onder huishoudens die jonger zijn dan 45 jaar is het 
aandeel minima hoger dan gemiddeld. Verder zijn huishoudens met een niet-westerse 
migratieachtergrond vaker (19 procent) minima dan huishoudens met een Nederlandse 
achtergrond (3 procent). 

Minima redelijk gelijk verdeeld over de gemeente 
In Poortugaal Noord wonen minder minimahuishoudens (3 procent) dan in de rest van de 
gemeente. In de andere wijken vinden we geen grote verschillen (in Poortugaal Zuid en 
Portland is 6 procent minima, in Rhoon Noord en Rhoon Zuid is dat 5 procent).   

Ruim twee op de drie minimahuishoudens is langdurig minima 
70 procent van de minima komt al drie jaar of langer rond van een inkomen tot 120 procent. Dit 
aandeel ligt ruim boven het aandeel 55 à 60 procent dat we bij andere gemeenten vinden maar 
ligt in lijn met voorgaande jaren. In de groep langdurige minima vinden we relatief veel AOW’ers 
en huishoudens zonder kinderen. Minima met een niet-westerse migratieachtergrond zijn juist 
minder vaak dan andere minima langdurig op een laag inkomen aangewezen.  

5 procent van alle kinderen groeit op in minimahuishouden 
284 kinderen tot 18 jaar groeien op in een huishouden met een inkomen tot 120 procent Wsm 
(5 procent van alle kinderen). Kinderen in een eenoudergezin groeien ruim zes keer zo vaak op 
in een minimahuishouden als kinderen in een gezin met twee ouders. In Poortugaal Noord is 
het aandeel minimakinderen het hoogst; daar groeit 9 procent van alle kinderen op in een 
minimahuishouden.  

De helft van de instromers woonde in 2016 al in de gemeente 
In 2017 zijn 230 personen ingestroomd in de minimapopulatie en 226 personen zijn 
uitgestroomd. Het aantal personen in een minimahuishouden is per saldo dus nagenoeg gelijk 
gebleven  (hierbij vergelijken we het aantal minimapersonen tot 110 procent Wsm in 2016 met 
het aantal minimapersonen tot 120 procent in  2017). Van de 230 instromers woonde 52 
procent in 2016 al in de gemeente, zij hebben in 2017 dus een lager inkomen gekregen 
waardoor ze minima zijn geworden. 45 procent van de instromers is in 2016 naar de gemeente 
verhuisd. Van de instromers heeft 59 procent een bijstandsuitkering gekregen, 61 procent heeft 
thuiswonende kinderen en 69 procent heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Van de 226 
inwoners die in 2017 zijn uitgestroomd uit de minimapopulatie heeft 62 procent een hoger 
inkomen gekregen (zij wonen nog steeds in de gemeente) en 38 procent is in 2017 verhuisd of 
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overleden. Het grootste deel van de uitstromers had in 2016 een over inkomen (geen bijstand 
en geen AOW). 

Minima hebben vaker Wmo, schulddienstverlening en jeugdhulp  
In de volgende tabel vergelijken we het gebruik van de Wmo, schulddienstverlening en 
jeugdhulp van minimahuishoudens met dat van niet-minimahuishoudens (huishoudens met een 
hoger inkomen). Voor de jeugdhulp kijken we daarbij alleen naar huishoudens met kinderen.  

Tabel 6.1.1 Gebruik Wmo, SDV en jeugdhulp minima en niet-minima 

Categorie Wmo SDV Jeugdhulp 
Minima tot 120 procent Wsm 25% 13% 5% 
Niet-minima: inkomen > 120 procent Wsm 9% 0,4% 4% 

 
Minimahuishoudens maken vaker gebruik van de Wmo, SDV en jeugdhulp dan niet-minima; 
25 procent heeft eveneens gebruikgemaakt van een of meerdere Wmo-voorzieningen, 13 
procent heeft ook schulddienstverlening en 5 procent van de huishoudens met kinderen krijgt 
ook jeugdhulp. Bij huishoudens met een inkomen hoger dan 120 procent Wsm zijn de cijfers als 
volgt: 9 procent heeft een of meerdere Wmo-voorzieningen, 0,4 procent is in aanraking geweest 
met schulddienstverlening en 4 procent van de huishoudens met kinderen krijgt ook jeugdhulp.  

6.2. Minimaregelingen  

In de volgende figuur geven het bereik van minimaregelingen. 

Figuur 6.2.1. Bereik minimaregelingen 2015, 2016, 2017 

 
 

 Het bereik van de kwijtschelding schommelt is de laatste twee jaren gedaald maar ligt 
met 82 procent nog steeds boven het bereik in veel andere gemeenten; 

 In 2017 heeft 34 procent van de doelgroep gebruikgemaakt van de bijzondere bijstand, 
een daling ten opzichte van 2016. Ook het aantal huishoudens dat een of meerdere 
verstrekkingen heeft gehad is gedaald, van 217 in 2016 naar 175 in 2017. Meestal zien 
we een bereik van zo’n 25 procent voor de bijzondere bijstand in andere gemeenten; 

 Het bereik van de individuele inkomenstoeslag is gestegen naar 44 procent. In veel 
andere gemeenten ligt het bereik hiervan tussen de 50 en 60 procent;  

 Het bereik (en gebruik) van de collectieve zorgverzekering is in 2017 gestegen. Een 
bereik van 47 procent is hoog te noemen, al zien we in veel andere gemeenten de 
laatste tijd ook een stijging van het gebruik van de collectieve zorgverzekering. Het 
bereik van 2015 en 2016 is het bereik onder de doelgroep tot 110 procent Wsm, in 
2017 gaat het om het bereik tot 130 procent.  
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 31 procent van de minima heeft gebruikgemaakt van de Meedoen regeling voor 
volwassenen. Voor een participatieregeling zien we meestal een bereik van zo’n 35 à 
40 procent; 

 64 procent van de huishoudens met kinderen heeft in 2017 gebruikgemaakt van de 
Meedoenregeling voor kinderen. Dat is een hoog bereik van een regeling voor kinderen. 

Gebruikersgroep regelingen 
Gemiddeld maken minima in 2017 van 2,2 regelingen gebruik. Onder 
meerpersoonshuishoudens met kinderen, minima met een bijstandsuitkering en minima met 
een niet-westerse migratieachtergrond is dat hoger. Van alle minima maakt 5 procent van geen 
enkele regeling gebruik (2015 en 2016: 3 procent). Dat is lager dan we bij de meeste andere 
gemeenten zien.  
 
Gemiddeld gezien maken huishoudens met kinderen en huishoudens met een niet-westerse 
migratieachtergrond het vaakst gebruik van de regelingen. Bij de kwijtschelding zijn dat juist 
minima met een Nederlandse achtergrond en bij de individuele inkomenstoeslag zien we juist 
een wat hoger bereik onder alleenstaanden. AOW’ers maken weinig gebruik van de bijzondere 
bijstand en Meedoen. Minima met een Nederlandse achtergrond blijven wat achter in het 
gebruik van de verschillende Meedoenregelingen.  

6.3. Conclusies  

Aantal minima stabiel 
Ten opzichte van 2016 is het aantal minimahuishoudens gelijk gebleven. Dit geldt ook voor het 
aantal kinderen in minimahuishoudens. In 2017 is het aantal minima met bijstand licht gestegen 
en het aandeel met een ander inkomen iets gedaald. Dit komt gedeeltelijk door de instroom van 
statushouders / minima met een niet-westerse migratieachtergrond, deze groep is dan ook iets 
groter geworden. Daarnaast is het aantal minima dat een zorgvraag heeft (met een Wmo-
voorziening) iets gestegen in het laatste jaar.   

Uitbreiding grenzen  
In 2017 (en halverwege 2016) heeft de gemeente de inkomensgrenzen van een aantal 
regelingen verruimd van 110 procent naar 120 procent Wsm en is de verordening Meedoen 
ingegaan. Voor de bijzondere bijstand heeft dit niet geleid tot een hoger gebruik en ook het 
gebruik van de individuele inkomenstoeslag is nagenoeg gelijk aan dat van voorgaande jaren. 
Daarnaast zijn er ook niet méér minimahuishoudens bij de gemeente in beeld (door het gebruik 
van regelingen). In 2016 had de gemeente 513 huishoudens met een inkomen tot 110 procent 
Wsm in beeld (2015: 511) en in de huidige monitor over 2017 zijn dit 513 huishoudens met een 
inkomen tot 120 procent Wsm.  

Bereik regelingen 
Het bereik van Meedoen voor volwassenen is met 31 procent nog aan de lage kant. De regeling 
is halverwege 2016 ingevoerd maar een groot deel van de doelgroep maakt er nog geen 
gebruik van. Met name minima zonder kinderen blijven achter. Zorg dat deze groep ook van de 
regeling af weet door verschillende informatiekanalen te gebruiken. Verder is het bereik van de 
individuele inkomenstoeslag iets lager dan in veel andere gemeenten. Het bereik is in 2017 al 
wel hoger dan in 2016. Hier blijven met name minima met een andere inkomensbron dan de 
bijstand achter in hun gebruik. Zij komen ook minder snel in aanmerking met de gemeente dan 
bijstandsklanten en weten daarom misschien ook niet dat ze recht hebben op de individuele 
inkomenstoeslag.  
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Bijlage 1. Verantwoording 

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 en minimaregelingen. Alle bron gegevens 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 gebruikmaken 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 sociaal wetenschappelijk 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 minderjarige op een adres woont met een ouder-kindrelatie tellen we een 
eenoudergezin; 

 Indien er meer minderjarige 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 een gezamenlijk 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 één 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 (Participatiewet) 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-gerechtigden is de netto 
AOW-uitkering het normbedrag voor het wettelijke sociale minimum. 

Achtergrond (CBS) 
Voor bepaling van achtergrond wordt gekeken naar het geboorteland van de ouder(s). Iemand 
met een migratieachtergrond is iemand waarvan minimaal één 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. 
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Bijlage 2. Bevolkingskarakteristieken 

In deze bijlage staan de belangrijkste kenmerken van de bevolkingspopulatie in de gemeente 
Albrandswaard op 1 januari 2018.  

Alle huishoudens 
Onderstaande tabel geeft het aantal inwoners en huishoudens weer in de gemeente. 

Tabel B2.1 Aantal huishoudens en inwoners Albrandswaard6 

Categorie 2016 2017 2018 
Aantal huishoudens 10.087 10.170 10.244 
Aantal personen 24.522 24.717 24.905 
Gemiddelde huishoudgrootte 2,4 2,4 2.4 

 
In de gemeente Albrandswaard wonen op 1 januari bijna 25.000 personen in 10.244 
huishoudens. De gemiddelde huishoudgrootte komt daarmee uit op ruim 2,4 personen, hoger 
dan het landelijk gemiddelde van 2,2.  

Huishoudtype 
Naar huishoudtype zien we de volgende verdeling. 

Tabel B2.2 Huishoudens naar type 

Huishoudtype 
Aandeel 

2016 
Aandeel 

2017 
2018 

Aantal       Aandeel 
Aandeel  
landelijk 

Alleenstaand 26% 26% 2.683 26% 38% 
Eenoudergezin 4% 4% 416 4% 7% 
Meerpersoons zonder 
kinderen 41% 41% 4.223 41% 29% 

Meerpersoons met kinderen 29% 29% 2.922 29% 26% 
Totaal 100% 100% 10.244 100% 100% 

 
De huishoudsamenstelling in Albrandswaard wijkt enigszins af van het landelijke beeld7. Zo zijn 
er in de gemeente meer meerpersoonshuishoudens zonder kinderen en minder alleenstaanden 
en meerpersoonshuishoudens met kinderen dan in de rest van het land.  

Leeftijd 
De leeftijdsopbouw van de huishoudpopulatie, uitgaande van de leeftijd van de oudste persoon 
in het huishouden, staat weergegeven in tabel B2.3. 

Tabel B2.3 Huishoudens naar leeftijd 

Leeftijdscategorie 
Aandeel 

2016 
Aandeel 

2017 
2018 

Aantal       Aandeel 
Aandeel  
landelijk 

Tot 27 jaar 2% 2% 170 2% 8% 
27 tot 45 jaar  26% 26% 2.561 25% 28% 
45 tot AOW-leeftijd 44% 44% 4.731 46% 38% 
AOW-leeftijd 28% 29% 28.00 27% 27% 
Totaal 100% 100% 10.244 100% 100% 

 
In de gemeente Albrandswaard wonen minder huishoudens tot 27 jaar dan landelijk en meer 
huishoudens tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd.  

                                                      
6 Alle gegevens in de tabellen in deze monitor zijn gebaseerd op gemeentelijke registratiegegevens, tenzij 
anders aangegeven. Landelijke cijfers zijn afkomstig van het CBS. 
7 De definitie die het CBS hanteert voor eenoudergezinnen wijkt af van de definitie die KWIZ gebruikt. Het 
CBS hanteert geen leeftijdscriterium bij het begrip eenoudergezin en telt dus ook ouder-kind relatie mee 
tussen volwassenen personen. KWIZ hanteert als criterium voor een eenoudergezin dat het jongste 
inwonende kind jonger dan 18 jaar is. 
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Geografische spreiding 
Onderstaand de verdeling naar woonwijk. 

Tabel B2.4 Huishoudens naar woonwijk  

Woonwijk 
Aandeel 

2016 
Aandeel 

2017 
2018 

Aantal       Aandeel 
Buitengebied 0% 0% 99 1% 
Portland 27% 26% 2.695 26% 
Poortugaal Noord 12% 12% 1.028 10% 
Poortugaal Zuid 27% 27% 2.804 28% 
Rhoon Noord 8% 9% 843 8% 
Rhoon Zuid 26% 26% 2.775 27% 
Totaal 100% 100% 10.244 100% 

Herkomst 
De volgende tabel geeft de verdeling naar achtergrond van alle huishoudens in Albrandswaard 
weer, op basis van de achtergrond van de oudste persoon in het huishouden. 

Tabel B2.5 Huishoudens naar herkomst  

Herkomst 
Aandeel 

2016 
Aandeel 

2017 
2018 

Aantal       Aandeel 
Nederlandse achtergrond 80% 79% 8.052 79% 
Westerse migratieachtergrond 10% 10% 1.023 10% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 10% 11% 1.169 11% 

Totaal 100% 100% 10.244 100% 

 
De meeste huishoudens in de gemeente hebben een Nederlandse achtergrond. Landelijk ligt 
het aandeel huishoudens met een Nederlandse achtergrond op 81 procent.  
  



  Versie 2.0 

33 
 

Bijlage 3. Kenmerken kinderen 

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

Leeftijd 

Tabel B3.1 Leeftijdsopbouw kinderen  

Leeftijdscategorie 
Aandeel 

2016 
Aandeel 

2017 
2018 

Aantal       Aandeel 
Tot 4 jaar 19% 19% 1.066 19% 
4 tot 12 jaar 47% 46% 2.596 46% 
12 tot 18 jaar 34% 35% 2.028 35% 
Totaal 100% 100% 5.690 100% 

Huishoudtype 
De volgende tabel geeft de verdeling naar huishoudtype weer. 

Tabel B3.2 Huishoudtype kinderen  

Huishoudtype 
Aandeel 

2016 
Aandeel 

2017 
2018 

Aantal      Aandeel 
Eenoudergezin 12% 12% 648 11% 
Meerpersoons met kinderen 88% 88% 5042 89% 
Totaal 100% 100% 5.690 100% 

Geografische spreiding 
De volgende tabel geeft de verdeling naar woongebied weer. 

Tabel B3.3 Woongebied kinderen  

Woonwijk 
Aandeel 

2016 
Aandeel 

2017 
2018 

Aantal       Aandeel 
Buitengebied - - 39 1% 
Portland 40% 40% 2.276 40% 
Poortugaal Noord 12% 11% 576 10% 
Poortugaal Zuid 24% 23% 1.304 23% 
Rhoon Noord 6% 6% 327 6% 
Rhoon Zuid 18% 20% 1.168 20% 
Totaal 100% 100% 5.690 100% 

Herkomst 
De volgende tabel geeft de verdeling naar herkomst weer. 

Tabel B3.4 Herkomst kinderen  

Herkomst 
Aandeel 

2016 
Aandeel 

2017 
2018 

Aantal       Aandeel 
Nederlandse achtergrond 78% 78% 4405 78% 
Westerse migratieachtergrond 6% 6% 366 6% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 16% 16% 919 16% 

Totaal 100% 100% 5.690 100% 
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Bijlage 4. Minima naar woongebied 

Minimahuishoudens 

Tabel B4.1 Minimahuishoudens naar woongebied 

Woonwijk 
2018 

Aantal       Aandeel 
Buitengebied - - 
Portland 151 29% 
Poortugaal Noord 30 6% 
Poortugaal Zuid 166 33% 
Rhoon Noord 42 8% 
Rhoon Zuid 124 24% 
Totaal 513 100% 

Minimakinderen 

Tabel B4.2 Minimakinderen naar woongebied 

Woonwijk 
2018 

Aantal       Aandeel 
Buitengebied - - 
Portland 73 26% 
Poortugaal Noord 21 7% 
Poortugaal Zuid 121 43% 
Rhoon Noord 14 5% 
Rhoon Zuid 55 19% 
Totaal 284 100% 

Kinderen met indicatie jeugdzorg 

Tabel B4.3 Kinderen in jeugdzorg naar woongebied8 

Woonwijk 
2018 

Aantal       Aandeel 
Buitengebied - - 
Portland 11 35% 
Poortugaal Noord 0 0% 
Poortugaal Zuid 0 0% 
Rhoon Noord 0 0% 
Rhoon Zuid 11 35% 
Totaal 31 100% 

  

                                                      
8 In woongebieden waar er minder dan 15 kinderen een indicatie voor jeugdzorg hebben, geven we de 
werkelijke aantallen niet weer. Deze gebieden hebben we op nul gezet om de anonimiteit van de inwoners 
te waarborgen.   
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Bijlage 5. Kenmerken tot 100 procent Wsm 

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

Tabel B5.1 Aantal huishoudens en inwoners Albrandswaard9 

Categorie 2015 2016 2017 
Tot 100% 475 478 470 
Overig  9.612 9.692 9.774 
Totaal aantal huishoudens 10.087 10.170 10.244 

Inkomensbron 
Naar inkomensbron zien we de volgende verdeling. 

Tabel B5.2 Huishoudens naar inkomensbron 

Huishoudtype 
Aandeel 

2015 
Aandeel 

2016 
2017 

Aantal       Aandeel 
Bijstand inkomen 51% 52% 266 57% 
AOW inkomen 20% 20% 90 19% 
Ander inkomen 29% 28% 114 24% 
Totaal 100% 100% 470 100% 

Huishoudtype 
Naar huishoudtype zien we de volgende verdeling. 

Tabel B5.3 Huishoudens naar type 

Huishoudtype 
Aandeel 

2015 
Aandeel 

2016 
2017 

Aantal       Aandeel 
Alleenstaand 47% 51% 240 51% 
Eenoudergezin 24% 19% 73 15% 
Meerpersoons zonder 
kinderen 18% 16% 79 17% 

Meerpersoons met kinderen 11% 14% 78 17% 
Totaal 100% 100% 470 100% 

Leeftijd 

Tabel B5.4 Huishoudens naar leeftijd 

Leeftijdscategorie 
Aandeel 

2015 
Aandeel 

2016 
2017 

Aantal       Aandeel 
Tot 27 jaar 2% 4% 19 4% 
27 tot 45 jaar  35% 34% 151 32% 
45 tot AOW-leeftijd 43% 42% 210 45% 
AOW-leeftijd 20% 20% 90 19% 
Totaal 100% 100% 470 100% 

 
  

                                                      
9 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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Geografische spreiding 
Onderstaand de verdeling naar woongebied. 

Tabel B5.5 Huishoudens naar woongebied  

Woongebied 
Aandeel 

2015 
Aandeel 

2016 
2017 

Aantal       Aandeel 
Buitengebied - - -  
Portland 33% 30% 141 30% 
Poortugaal Noord 5% 5% 28 6% 
Poortugaal Zuid 29% 33% 155 33% 
Rhoon Noord 7% 7% 34 7% 
Rhoon Zuid 26% 25% 112 24% 
Totaal 100% 100% 19.223 100% 

Herkomst 
De volgende tabel geeft de verdeling naar achtergrond van alle huishoudens in Albrandswaard 
weer, op basis van de herkomst van de oudste persoon in het huishouden. 

Tabel B5.6 Huishoudens naar herkomst  

Herkomst 
Aandeel 

2015 
Aandeel 

2016 
2017 

Aantal       Aandeel 
Nederlandse achtergrond 51% 50% 222 47% 
Westerse migratieachtergrond 11% 9% 39 8% 
Niet-westerse 
migratieachtergrond 38% 41% 209 45% 

Totaal 100% 100% 470 100% 
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Bijlage 6. Afkortingen 

Tabel B6.1 Afkortingenlijst 

Afkorting  
AOW Algemene Ouderdomswet 
BRP Basisregistratie Personen 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 
CPB Centraal Planbureau 
SDV Schulddienstverlening 
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wsm Wettelijk sociaal minimum 
WSNP Wet schuldsanering natuurlijke personen 
WW Werkloosheidswet 
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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 financiële positie 
van minima en in de mate waarin het huidige (lokale) beleid een bijdrage daaraan levert.   
 
De Inkomenseffect Rapportage geeft antwoord op de volgende vragen: 
 

 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 beschrijven we de methodiek om de effecten van lokale en landelijke 
voorzieningen te meten op het inkomen van huishoudens in de gemeente 
Albrandswaard. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zes huishoudenstypen en vijf 
inkomensgroepen. We starten met een overzicht en een korte toelichting op de 
verschillende inkomensondersteunende regelingen die de gemeente Albrandswaard 
kent. 

1.1. Lokale minimaregelingen 

Het minimabeleid bestaat uit landelijke en gemeentelijke regelingen. Landelijke regelingen zijn 
bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Daarnaast is er lokaal 
beleid mogelijk op drie onderdelen: 
 

1. Individuele inkomenstoeslag; 
2. Individuele bijzondere bijstand; 
3. Minimaregelingen: bijdrageregelingen en participatie bevorderende regelingen, 

collectieve zorgverzekering, kwijtschelding lokale heffingen. 
 
Onderstaand beschrijven we de regelingen waar mensen met een laag inkomen in 
Albrandswaard gebruik van kunnen maken. Daarbij wordt de inkomensgrens ten opzichte van 
het Wettelijk sociaal minimum (Wsm) per regeling aangegeven evenals het maximale bedrag 
dat huishoudens kunnen ontvangen. We beginnen met de wettelijk verplichte regelingen. 

Tabel 1.1.1 Beschrijving wettelijke regelingen minimabeleid gemeente Albrandswaard 

Omschrijving  
 

Inkomensgrens t.o.v. 
Wsm 

(maximaal) bedrag 

Kwijtschelding lokale heffingen 

Kwijtschelding van gemeentelijke 
afvalstoffenheffing, 
rioolafvoerrechten en 
waterschapsbelasting. 

Tot 100 % Wsm. 
 

- 

Bijzondere bijstand 

Vergoeding van bijzondere en 
noodzakelijke extra kosten. 

Tot 120 % Wsm - 

Individuele inkomenstoeslag 

Extra inkomensondersteuning voor 
mensen die langdurig minima zijn 
en geen uitzicht hebben op werk. 
Bedoeld voor mensen tussen de 21 
jaar en de AOW-gerechtigde 
leeftijd. 

Minimaal 3 jaar tot  
120 % Wsm 

Alleenstaande: 
€ 372 per kalenderjaar. 
Alleenstaande ouder: 
€ 477 per kalenderjaar. 
Paar:  
€ 564 per kalenderjaar.  

 
Naast deze verplichte regelingen kunnen minima in de gemeente Albrandswaard van de 
volgende lokale regelingen gebruikmaken. 
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Tabel 1.1.2 Beschrijving lokale regelingen minimabeleid gemeente Albrandswaard 

Omschrijving Inkomensgrens t.o.v. 
Wsm 

(maximaal) bedrag 

Collectieve zorgverzekering 

De gemeente biedt pakketten aan in 
samenwerking met CZ en met DSW. 

Tot 130 % Wsm Pakket CZ Zorg-op-
maatpolis: € 124,94 i.p.v. 
€ 158,10. Eigen bijdrage 
Wmo-Wlz meeverzekerd.  
 
Pakket DSW Zorgpolis: 
€ 118,75 i.p.v. € 137,75.  

Meedoen volwassenen 

Minima vanaf 18 jaar kunnen een 
tegemoetkoming krijgen voor kosten 
van deelname aan sociale, sportieve 
en culturele activiteiten.  

Tot 120 % Wsm € 150 per volwassene per 
kalenderjaar.  

Meedoen kindpakket 

Met het kindpakket kunnen kinderen 
in minimagezinnen meedoen aan 
leuke dingen zoals sporten, 
muziekles of een schoolreisje. 

Tot 120 % Wsm Kinderen 0 t/m 3 jaar:  
€ 200 per kalenderjaar.  
Kinderen 4 t/m 11 jaar:  
€ 350 per kalenderjaar. 
Kinderen 12 t/m 17 jaar:  
€ 450 per kalenderjaar.   

1.2. Huishoudens en inkomensgrenzen 

In deze rapportage worden voor de volgende huishoudtypen de inkomenseffecten berekend: 
 

 alleenstaande, niet AOW-gerechtigd; 
 alleenstaande ouder, niet AOW-gerechtigd, met twee kinderen (8 en 13 jaar); 
 paar (twee volwassenen), niet AOW-gerechtigd, zonder kinderen; 
 paar (twee volwassenen), niet AOW-gerechtigd, met 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 Wsm. We maken onderscheid tussen kortdurende en langdurige 
minimahuishoudens. Bij de langdurige minima gaan we er vanuit dat deze drie jaar of langer 
een inkomen hebben tot 100 procent Wsm. De effecten worden berekend voor het jaar 2018. 

1.2.1. Inkomsten 

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

 netto-inkomen inclusief vakantietoeslag; 
 bijdrage Rijk:  

 huurtoeslag; 
 zorgtoeslag 
 combinatiekorting; 
 kinderbijslag; 
 kindgebonden budget. 
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1.2.2. Uitgaven 

Inhoudelijk gezien worden er drie soorten uitgaven onderscheiden: 
 

 vaste lasten. Dit zijn uitgaven die regelmatig terugkomen. Er ligt meestal een contract 
aan ten grondslag. Voorbeelden zijn huur2, energiekosten3; 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, energiekosten, water en de lokale heffingen. De andere bedragen zijn gebaseerd op 
landelijke berekeningen van het Nibud. De normbedragen staan per huishoudtype in het 
financieel maandoverzicht in bijlage 1. We willen 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.  

1.2.3. Gemeentelijke regelingen 

Voor het financieel maandoverzicht en de inkomenseffecten nemen we de volgende 
gemeentelijke regelingen mee:  
 

 kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en waterschapsbelasting; 
 de gemeentelijke korting op de collectieve zorgverzekering (pakket CZ Zorg-op-maat, 

een kortingsbedrag van € 33,16. Dit pakket wordt door de meeste minima gekozen); 
 de individuele inkomenstoeslag; 
 Meedoen volwassenen; 
 Meedoen kindpakket. 

 
Bijzondere bijstand is niet opgenomen omdat deze vorm van bijstand wordt verstrekt voor 
noodzakelijke onvermijdbare individuele uitgaven. Het gaat dus niet om een vast maandelijks of 
jaarlijks bedrag. 

1.2.4. Vrije bestedingen 

Het budget dat overblijft is vrij besteedbaar en kan worden uitgegeven 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. 

1.2.5. Aannames 

Voor de inkomsten en uitgaven van de huishoudens 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 

                                                      
2 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. 
3 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. 
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een inkomen boven de bijstandsnorm hebben voor hun jongste kind 40 uur 
buitenschoolse opvang per maand nodig tegen een tarief van € 7,00; 

 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.  
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2. De inkomenseffecten 

In dit hoofdstuk worden de effecten van het lokale en landelijke armoedebeleid voor 
minimahuishoudens in beeld gebracht. We beginnen met de maximale bijdrages, gaan 
vervolgens in op het budget dat maandelijks overblijft en sluiten af met de financiële 
effecten van werkaanvaarding.  

2.1. Maximale bijdrages Rijk en gemeente 

Huishoudens met een minimuminkomen kunnen zowel van gemeentelijke regelingen 
gebruikmaken als van diverse toeslagen van het Rijk. De hoogte daarvan hangt af van het 
huishoudtype en het huishoudinkomen. De volgende figuur toont de maximale bijdrages waar 
minima die niet AOW-gerechtigd zijn maandelijks recht op hebben45. 

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

 
 
Het bedrag dat huishoudens aan landelijke toeslagen kunnen ontvangen is veel hoger dan het 
bedrag van de gemeentelijke minimaregelingen. Per huishoudtype verschilt het in welke mate 
de toeslagen teruglopen indien het inkomen stijgt. Bij een paar loopt dit bedrag het hardste 

                                                      
4 De bijdrage van het Rijk bestaat uit de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget, kinderbijslag 
en eventuele combinatiekortingen. 
5 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de kwijtschelding van lokale belastingen, de totale korting op de 
collectieve zorgverzekering, meedoen volwassenen en meedoen kindpakket. 
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terug. Alleenstaande ouders houden juist langer dan andere huishoudens recht op eenzelfde 
bedrag aan toeslagen vanuit het Rijk. Een alleenstaande ouder met een inkomen tot 140 
procent Wsm ontvangt net zoveel aan huur- en zorgtoeslag als een alleenstaande ouder met 
een inkomen tot 100 procent Wsm (beide € 405). Daarnaast heeft een alleenstaande ouder die 
werkt recht op combinatiekorting. Tenslotte maakt de figuur inzichtelijk dat geen enkel 
minimahuishouden bij een inkomen hoger dan 130 procent nog recht heeft op gemeentelijke 
regelingen.  
 
In de volgende figuur geven we de maandelijkse bijdrages van het Rijk en de gemeente weer 
voor huishoudens die AOW-gerechtigd zijn. 

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

 
 
Een paar met de AOW-gerechtigde leeftijd kan bij een inkomen van 100 of 110 procent Wsm  
€ 490 van het Rijk ontvangen. Bij een hoger inkomen loopt dit bedrag terug. Bij een 
alleenstaande loopt dit bedrag terug bij een inkomen boven 120 procent Wsm. Ook AOW’ers 
verliezen bij een inkomen hoger dan 130 procent Wsm het recht op gemeentelijke regelingen.  

2.2. Budget voor vrije bestedingen 

Deze paragraaf geeft inzicht in het budget dat maandelijks overblijft na het betalen van alle 
vaste lasten en vaste maandelijkse uitgaven. Met dit budget kunnen minima vrije bestedingen 
doen zoals lidmaatschap bij een (sport)vereniging, bibliotheek, een dagje uit en dergelijke.  
 
De volgende tabel laat dit budget per huishoudtype zien. Daarbij maken we onderscheid in het 
budget dat overblijft zonder het gebruik van gemeentelijke regelingen (‘exclusief gemeente’) en 
het budget dat overblijft met het gebruik van alle regelingen (‘inclusief gemeente’). 
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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 92 192 260 345 -7 
Inclusief gemeente  83 138 237 293 345 114 
Alleenstaande ouder,  
2 kinderen        
Exclusief gemeente 133 266 367 469 591 133 
Inclusief gemeente  310 378 480 502 591 349 
Paar zonder kinderen        
Exclusief gemeente -66 74 146 186 261 -66 
Inclusief gemeente  89 165 238 253 261 136 
Paar,  
2 kinderen        
Exclusief gemeente -52 118 180 201 259 -52 
Inclusief gemeente  170 276 338 267 259 217 

 
 Alle huishoudens hebben maandelijks budget voor vrije bestedingen. Huishoudens met 

kinderen hebben het meeste budget voor vrije bestedingen.  
 Voor een alleenstaande en voor paren met een bijstandsuitkering zorgen de 

gemeentelijke regelingen ervoor dat ze maandelijks budget hebben voor vrije 
bestedingen. Zonder de regelingen zouden zij in de min komen. Uiteraard zorgen de 
regelingen bij alle huishoudens voor meer vrije bestedingsruimte, met name bij 
huishoudens met kinderen.  

 Het budget dat maandelijks vrij te besteden is verschilt aanzienlijk tussen de 
minimahuishoudens. Onder huishoudens met een inkomen tot 120 procent Wsm zien 
we bijvoorbeeld dat een paar met twee kinderen daar elke maand € 338 voor 
overhoudt. Terwijl een alleenstaande ouder met twee kinderen van dezelfde leeftijd 
maandelijks € 480 vrij te besteden heeft en een alleenstaande € 237.  

 Langdurige minima (de meest rechtse kolom in de tabel), houden maandelijks meer 
geld over om vrij te kunnen besteden omdat zij recht hebben op de individuele 
inkomenstoeslag.  

 Het budget dat huishoudens nodig hebben voor of zullen uitgeven aan vrije bestedingen 
verschilt per huishoudtype. Een gezin 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. 
 

In de volgende tabel geven we het budget weer dat overblijft voor vrije bestedingen voor 
huishoudens met een AOW-gerechtigde leeftijd. Omdat deze groep door hun leeftijd niet meer 
zullen gaan werken en geen recht hebben op de individuele inkomenstoeslag, geven we geen 
budget weer voor langdurige minima.  
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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 109 220 332 441 533 
Inclusief gemeente  199 266 377 475 533 
Paar 
(AOW-leeftijd)      
Exclusief gemeente 35 188 323 442 548 
Inclusief gemeente  190 279 415 508 548 

 
Een alleenstaande met de AOW-gerechtigde leeftijd geeft nagenoeg hetzelfde budget voor vrije 
bestedingen als een paar met AOW-gerechtigde leeftijd. Naar verhouding heeft een paar met 
een AOW-leeftijd dus minder budget voor vrije bestedingen dan een alleenstaande. Zij moeten 
namelijk van hetzelfde budget voor twee personen de vrije bestedingen betalen. 
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2.3. Inkomenseffecten na werkaanvaarding vanuit uitkeringssituatie 

Als mensen vanuit een uitkering gaan werken en dus een hoger inkomen krijgen, kunnen zij het 
recht op gemeentelijke regelingen verliezen. Eveneens kan een hoger inkomen ten koste gaan 
van de hoogte van toeslagen van het Rijk. Hierdoor gaat een huishouden er bij een 
inkomensstijging per saldo niet of slechts in beperkte mate op vooruit. Dit wordt ook wel de 
armoedeval genoemd. Om dit te berekenen kijken we naar het totaal inkomen: dat is het netto-
inkomen (inclusief vakantietoeslag) plus toeslagen van het Rijk plus de gemeentelijke 
minimaregelingen67. We brengen dit eerst in beeld voor minima die korter dan drie jaar een 
minimuminkomen hebben en nog niet AOW-gerechtigd zijn. Daarna geven we dezelfde tabel 
weer voor minima die al drie jaar of langer een bijstandsuitkering hebben en recht hebben op 
individuele inkomenstoeslag.  

2.3.1. Kortdurende minima 

Tabel 2.3.1 Inkomensvooruitgang kortdurende minima 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 992 376 90 1.458   
110% Wsm 1.091 376 46 1.513 + 55 + 4% 
120% Wsm  1.191 376 46 1.612 + 154 + 11% 
130% Wsm 1.290 345 33 1.668 + 210 + 14% 
140% Wsm 1.389 310 0 1.699 + 241 + 16% 
Alleenstaande 
ouder, 2 kinderen       
100% Wsm 992 1.037 176 2.206   
110% Wsm 1.091 1.087 112 2.291 + 85 + 4% 
120% Wsm  1.191 1.090 112 2.393  + 187 + 8% 
130% Wsm 1.290 1.092 33 2.415 + 209 + 9% 
140% Wsm 1.389 1.095 0 2.484 + 278 + 13% 
Paar zonder 
kinderen       
100% Wsm 1.417 485 155 2.058   
110% Wsm 1.559 483 91 2.133 + 76 + 4% 
120% Wsm  1.701 415 91 2.207  + 149 + 7% 
130% Wsm 1.843 312 66 2.221 + 163 + 8% 
140% Wsm 1.984 204 0 2.188 + 131 + 6% 
Paar,  
2 kinderen       
100% Wsm 1.417 859 222 2.498   
110% Wsm 1.559 887 158 2.604 + 106 + 4% 
120% Wsm  1.701 807 158 2.666 + 168 + 7% 
130% Wsm 1.843 686  66 2.595 + 97 + 4% 
140% Wsm 1.984 561  0 2.545 + 47 + 2% 

 
Met behulp van onderstaande casus, Jan die eerst een bijstandsuitkering heeft en daarna gaat 
werken, leggen we deze tabel uit. 
 

                                                      
6 De bijdrage van het Rijk bestaat uit de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget, kinderbijslag 
en combinatiekorting. 
7 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de kwijtschelding van lokale belastingen, de totale korting op de 
collectieve zorgverzekering, meedoen volwassenen en meedoen kindpakket. 
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Voorbeeld Casus tabel 2.3.1 
 

 
Jan is alleenstaand en krijgt een bijstandsuitkering, wat neerkomt op een netto-
inkomen van € 992 per maand (dit is inclusief vakantietoeslag). Hij heeft maandelijks 
recht op € 376 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 € 90 per maand. Dit bestaat uit de kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen, 
korting op de collectieve zorgverzekering en meedoen voor volwassenen. In totaal 
heeft Jan een inkomen van € 1.458 per maand.  

 
Als Jan werk krijgt tegen een inkomen van 110 procent Wsm, dan stijgt zijn 
netto-inkomen naar € 1.091 per maand. Hij houdt recht op huurtoeslag en 
zorgtoeslag en deze bedragen blijven onveranderd, dus € 376 per maand. Jan 
verliest het recht op kwijtschelding, maar kan nog wel gebruikmaken van de 
collectieve zorgverzekering en meedoen voor volwassenen, in totaal een 
bijdrage van € 46 per maand. Het totaal inkomen van Jan is € 1.513. Dit is een 
stijging van € 55 (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 € 1.191 per maand. De bijdrage van het 
Rijk blijft € 376 en de bijdrage van de gemeente is € 46 per maand. 
De hoogte van de bijdrage van het Rijk en van de gemeente zijn dus 
even groot als bij een inkomen van 110 procent Wsm. 
Het totale inkomen van Jan is € 1.612 per maand. Dit is € 154 
(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 € 1.290 per maand. De bijdragen van het Rijk zijn gedaald 
naar € 345 per maand. Jan ontvangt minder huurtoeslag, maar nog net zoveel 
zorgtoeslag. De bijdragen van de gemeente zijn gedaald naar € 33. Jan heeft 
alleen nog recht op de korting op de collectieve zorgverzekering. Het totale 
inkomen van Jan is nu € 1.668 per maand, dit is € 210 (14 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 € 1.389 per maand. De bijdragen vanuit het Rijk zijn verder 
gedaald naar € 310. Jan heeft geen recht meer op gemeentelijke 
minimaregelingen. Het totale inkomen van Jan is bij een inkomen van 140 
procent Wsm € 1.699 per maand. Ten opzichte van toen hij in de bijstand zat is 
zijn totaal inkomen nu € 241 (16 procent) hoger.  
 

 
 
Onderstaand gaan we per huishoudtype in op het financiële effect van werkaanvaarding. De 
bedragen komen uit tabel 2.3.1. 

Alleenstaanden 
Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit wanneer zij werk aanvaarden. Een alleenstaande 
die vanuit een bijstandssituatie werk aanvaardt waarbij hij 140 procent van het Wsm verdient, 
heeft maandelijks 16 procent meer te besteden. Dat is een toename van € 241 per maand. Bij 
elke stijging van het netto-inkomen stijgt ook het totaal inkomen van de alleenstaande. 



 

13 
 

Alleenstaande ouder, 2 kinderen 
Een alleenstaande ouder gaat er in totaal 13 procent op vooruit wanneer hij/ zij gaat werken 
tegen een loon gelijk aan 140 procent Wsm. Bij iedere inkomensverhoging stijgt ook het totaal 
inkomen. Al is het verschil tussen een netto-inkomen van 120 procent en 130 procent Wsm 
minimaal. Dat komt omdat iemand bij 120 procent Wsm nog van meer gemeentelijke 
minimaregelingen gebruik kan maken. Bij 130 procent Wsm geldt alleen nog het recht op de 
collectieve zorgverzekering. Een alleenstaande ouder heeft bij een inkomen van 140 procent 
Wsm recht op net zoveel landelijke toeslagen als bij een inkomen van 100 procent Wsm. Bij 
werkaanvaarding heeft hij/ zij daarnaast recht op heffingskortingen.  

Paar zonder kinderen 
Een paar zonder kinderen heeft bij een loon gelijk aan 130 procent een hoger totaal inkomen 
dan bij een loon gelijk aan 140 procent. Dat komt door het wegvallen van het recht op 
minimaregelingen en omdat de bijdrage van het Rijk bij een paar relatief snel daalt bij een hoger 
inkomen. Een paar met een bijstandsuitkering ontvangt maandelijks € 485 aan landelijke 
toeslagen en dit daalt naar € 204 bij een huishoudinkomen gelijk aan 140 procent Wsm. 
Hierdoor gaat een paar zonder kinderen er in totaal maar 6 procent op vooruit. En dat is minder 
dan bij een inkomen gelijk aan 120 procent of 130 procent Wsm; werken tegen een loon gelijk 
aan 140 procent Wsm loont dus minder dan tegen een loon gelijk aan 120 of 130 procent Wsm. 
Maar ze hebben nog wel meer aan totaal inkomen dan in de bijstand.  

Paar met twee kinderen 
Een paar met twee kinderen heeft bij een loon gelijk aan 140 procent Wsm minder totaal 
inkomen dan bij een loon gelijk aan 110, 120 of 130 procent Wsm. Ten opzichte van de 
bijstandssituatie heeft het huishouden slechts € 47 meer aan totaal inkomen. Het bedrag aan 
minimaregelingen is namelijk gedaald van € 222 naar € 0 en het bedrag een landelijke 
toeslagen is gedaald van € 859 naar € 561. Een paar met twee kinderen gaat er financieel het 
minst op vooruit wanneer een van beide partners gaat werken. Toch kan ook dit huishouden in 
totaal nog een stijging tegemoet zien, zij het een kleine stijging. 
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2.3.2. Langdurige minima met recht op individuele inkomenstoeslag  

In onderstaande tabel geven we het effect van inkomensvooruitgang weer voor langdurige 
minima die vanuit bijstandssituatie gaan werken. Het verschil met de vorige paragraaf is dat 
langdurige minima recht hebben op individuele inkomenstoeslag bij een inkomen tot 120 
procent Wsm.  

Tabel 2.3.1 Inkomensvooruitgang langdurige minima 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 992 376 121 1.489   
110% Wsm 1.091 376 77 1.544 55 4% 
120% Wsm  1.191 376 77 1.643 154 10% 
130% Wsm 1.290 345 33 1.668 179 12% 
140% Wsm 1.389 310 0 1.699 210 14% 
Alleenstaande 
ouder, 2 kinderen       
100% Wsm 992 1.037 216 2.245   
110% Wsm 1.091 1.087 152 2.331 85 4% 
120% Wsm  1.191 1.090 152 2.432 187 8% 
130% Wsm 1.290 1.092 33 2.415 170 8% 
140% Wsm 1.389 1.095 0 2.484 238 11% 
Paar zonder 
kinderen       
100% Wsm 1.417 485 202 2.105   
110% Wsm 1.559 483 138 2.180 76 4% 
120% Wsm  1.701 415 138 2.254 149 7% 
130% Wsm 1.843 312 66 2.221 116 6% 
140% Wsm 1.984 204 0 2.188 84 4% 
Paar,  
2 kinderen       
100% Wsm 1.417 859 269 2.545   
110% Wsm 1.559 887 205 2.651 106 4% 
120% Wsm  1.701 807 205 2.713 168 7% 
130% Wsm 1.843 686  66 2.595 50 2% 
140% Wsm 1.984 561  0 2.545 0 0% 

 
Langdurige minima die vanuit een bijstandssituatie gaan werken, gaan er relatief gezien minder 
op vooruit dan kortdurende minima. Dit komt omdat bij een inkomen hoger dan 120 procent 
Wsm het recht op de individuele inkomenstoeslag komt te vervallen. Dat scheelt tussen de € 31 
en € 47 per maand, afhankelijk van het huishoudtype. Een paar met twee kinderen heeft bij een 
inkomen van 140 procent Wsm net zoveel aan totaal inkomen als bij een inkomen van 100 
procent Wsm.  
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2.4. Vervallen recht op huurtoeslag en zorgtoeslag 

Om in aanmerking te komen voor landelijke toeslagen gelden inkomensnomen. In deze 
paragraaf geven we voor huurtoeslag en zorgtoeslag weer hoe hoog het huishoudinkomen 
maximaal mag zijn om nog toeslagen te krijgen. Dit doen we door de inkomensnorm (o.b.v. 
bruto jaarinkomen) om te zetten naar een percentage van het Wettelijk sociaal minimum. De 
toeslagen lopen bij een hoger inkomen al wel terug.  
 
Voor de toeslagen gelden ook vermogensnormen. Deze laten we hier buiten beschouwing, we 
kijken (net als in de rest van de rapportage) alleen naar inkomen.  

Zorgtoeslag 

Tabel 2.4.1 Inkomensgrens zorgtoeslag 2018 

Huishoudtype 
Maximaal bruto 

jaarinkomen 
% t.o.v. Wsm  

Alleenstaande € 28.720 217% 
Alleenstaande ouder € 28.720 217% 
Paar zonder kinderen € 35.996 191% 
Paar met kinderen € 35.996 191% 
Alleenstaande AOW € 28.720 215% 
Paar AOW € 35.996 197% 

 
Alleenstaanden en alleenstaande ouders hebben relatief langer recht op zorgtoeslag.  

Huurtoeslag 
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag de huur maximaal € 710,68 per maand zijn. 

Tabel 2.4.2 Inkomensgrens huurtoeslag 2018 

Huishoudtype 
Maximaal bruto 

jaarinkomen 
% t.o.v. Wsm  

Alleenstaande € 22.400 169% 
Alleenstaande ouder € 22.400 169% 
Paar zonder kinderen € 30.400 161% 
Paar met kinderen € 30.400 161% 
Alleenstaande AOW € 22.400 167% 
Paar AOW € 30.400 166% 

 
Het recht op huurtoeslag vervalt eerder dan het recht op zorgtoeslag.  
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3. Bevindingen 

In het afsluitende hoofdstuk beantwoorden we de centrale onderzoeksvraag en zetten we 
de belangrijkste bevindingen op een rij. 
 
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? 

Gemeentelijk beleid zorgt voor meer budget 
Alle huishoudens houden maandelijks voldoende budget over voor het doen van vrije 
bestedingen, wanneer zij van alle landelijke en lokale regelingen gebruikmaken. Voor paren met 
een bijstandsuitkering (met en zonder kinderen) en alleenstaanden met een bijstandsuitkering 
zorgt het lokale beleid er voor dat ze daarvoor budget hebben; zonder die regelingen hebben ze 
geen geld over voor het doen van vrije bestedingen. Alleen een alleenstaande ouder zou 
zonder lokale regelingen budget over houden voor vrije bestedingen.  

Effect landelijk beleid groter dan lokaal beleid 
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. Daarnaast verschilt het effect van de landelijke 
toeslagen per huishoudtype; bij paren loopt dit bedrag sneller terug dan bij alleenstaanden en 
alleenstaande ouders. Daarnaast vervalt het recht op de meeste gemeentelijke regelingen bij 
een inkomen hoger dan 120 procent Wsm. Alleen de collectieve zorgverzekering kent een 
inkomensgrens van 130 procent Wsm.  

Werken loont maar paren hebben het meeste last van afname toeslagen Rijk 
Werken loont: wanneer huishoudens vanuit een bijstandssituatie gaan werken tegen een loon 
gelijk aan 110, 120, 130 of 140 Wsm, gaan zij er in totaal inkomen op vooruit. Maar: niet 
evenredig. Landelijke toeslagen lopen terug en het recht op gemeentelijke regelingen vervalt. 
Onderstaande figuur brengt dit in beeld voor minima die korter dan drie jaar een 
bijstandsuitkering hebben. Het totaal inkomen bestaat uit netto-inkomen, vakantietoeslag, 
gemeentelijke regelingen en landelijke toeslagen. 

Figuur 3.1.1. Groei in totaal inkomen t.o.v. 100 procent Wsm bij werkaanvaarding8 

 
                                                      
8 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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Alleenstaanden gaan er bij een hoger inkomen steeds op vooruit in totaal inkomen. 
Alleenstaande ouders gaan er minder op vooruit dan alleenstaanden, maar zien nog steeds een 
groei in totaal inkomen tegemoet. Een paar zonder kinderen gaat er relatief gezien iets minder 
op vooruit en zien bij een loon gelijk aan 140 procent Wsm een terugval in totaal inkomen 
tegemoet ten opzichte van 130 procent Wsm. Ten opzichte van een bijstandsuitkering hebben 
ze nog steeds meer aan totaal inkomen. Ook voor een paar met kinderen betekent een hoger 
loon soms een lager totaal inkomen; bij een loon gelijk aan 130 of 140 procent Wsm hebben ze 
minder totaal inkomen dan bij een loon gelijk aan 110 of 120 procent Wsm. Bij een loon gelijk 
aan 140 procent Wsm gaat dit huishoudens er nauwelijks op vooruit ten opzichte van een 
bijstandsuitkering.  
 
Langdurige minima, die bij een inkomen tot 120 procent Wsm ook recht hebben op individuele 
inkomenstoeslag, gaan er relatief gezien minder op vooruit wanneer zij gaan werken dan 
kortdurende minima. Voor een paar met twee kinderen levert werken tegen een loon gelijk aan 
140 procent Wsm dan financieel niets op.  

  



 

18 
 

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 992 1.091 1.191 1.290 1.389 992 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 282 282 282 251 216 282 
Zorgtoeslag 94 94 94 94 94 94 
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 376 376 376 345 310 376 
       
Totaal inkomsten 1.368 1.467 1.567 1.635 1.699 1.368 
       
Uitgaven       
Huur  555 555 555 555 555 555 
Gas, water, elektra 86 86 86 86 86 86 
Telefoon, internet en kabel 62 62 62 62 62 62 
Gemeentelijke heffingen 45 45 45 45 45 45 
(collectieve) zorgverzekering 158 158 158 158 137 158 
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 1.375 1.375 1.375 1.375 1.354 1.375 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente -7 92 192 260 345 -7 
       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 45 0 0 0 0 45 
Korting collectieve zorgverzekering 33 33 33 33 0 33 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 31 
Meedoen volwassenen 13 13 13 0 0 13 
Meedoen kindpakket 0 0 0 0 0 0 
Totaal regelingen gemeente 90 46 46 33 0 121 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 83 138 237 293 345 114 
       
Vrije bestedingen  122 187 187 187 187 122 
Restant -39 -49 50 106 158 -8 
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Tabel B1.2 Alleenstaande ouder, niet AOW-gerechtigd, 2 kinderen (8 en 13 jaar)9 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140% 
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 992 1.091 1.191 1.290 1.389 992 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 311 311 311 311 311 311 
Zorgtoeslag 94 94 94 94 94 94 
Combinatiekorting 0 50 53 55 57 0 
Kinderbijslag 177 177 177 177 177 177 
Kindgebonden budget 455 455 455 455 455 455 
Totaal bijdragen Rijk 1.037 1.087 1.090 1.092 1.095 1.037 
       
Totaal inkomsten 2.029 2.179 2.280 2.382 2.484 2.029 
       
Uitgaven       
Huur  600 600 600 600 600 600 
Gas, water, elektra 171 171 171 171 171 171 
Telefoon, internet en kabel 62 62 62 62 62 62 
Gemeentelijke heffingen 64 64 64 64 64 64 
(collectieve) zorgverzekering 158 158 158 158 137 158 
Overige verzekeringen 22 22 22 22 22 22 
Onderwijs  39 39 39 39 39 39 
Kosten BSO 0 17 17 17 17 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 1.896 1.913 1.913 1.913 1.892 1.896 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 133 266 367 469 591 133 
       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 64 0 0 0 0 64 
Korting collectieve zorgverzekering 33 33 33 33 0 33 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 40 
Meedoen volwassenen 13 13 13 0 0 13 
Meedoen kindpakket 67 67 67 0 0 67 
Totaal regelingen gemeente 176 112 112 33 0 216 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 310 378 480 502 591 349 
       
Vrije bestedingen  243 309 309 309 309 243 
Restant 67 69 171 193 282 106 

 
  

                                                      
9 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 1.417 1.559 1.701 1.843 1.984 1.417 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 309 307 266 199 126 309 
Zorgtoeslag 176 176 149 113 78 176 
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 485 483 415 312 204 485 
       
Totaal inkomsten 1.902 2.042 2.116 2.155 2.188 1.902 
       
Uitgaven       
Huur  600 600 600 600 600 600 
Gas, water, elektra 131 131 131 131 131 131 
Telefoon, internet en kabel 62 62 62 62 62 62 
Gemeentelijke heffingen 64 64 64 64 64 64 
(collectieve) zorgverzekering 316 316 316 316 275 316 
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 1.968 1.968 1.969 1.968 1.927 1.968 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente -66 74 146 186 261 -66 
       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 64 0 0 0 0 64 
Korting collectieve zorgverzekering 66 66 66 66 0 66 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 47 
Meedoen volwassenen 25 25 25 0 0 25 
Meedoen kindpakket 0 0 0 0 0 0 
Totaal regelingen gemeente 155 91 91 66 0 202 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 89 165 238 253 261 136 
       
Vrije bestedingen  182 248 248 248 248 182 
Restant -93 -83 -10 5 13 -46 
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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 1.417 1.559 1.701 1.843 1.984 1.417 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 309 307 266 199 126 309 
Zorgtoeslag 176 176 149 113 78 176 
Combinatiekorting 0 32 32 32 32 0 
Kinderbijslag 177 177 177 177 177 177 
Kindgebonden budget 197 195 183 165 148 197 
Totaal bijdragen Rijk 859 887 807 686 561 859 
       
Totaal inkomsten 2.276 2.446 2.508 2.529 2.545 2.276 
       
Uitgaven       
Huur  600 600 600 600 600 600 
Gas, water, elektra 205 205 205 205 205 205 
Telefoon, internet en kabel 62 62 62 62 62 62 
Gemeentelijke heffingen 64 64 64 64 64 64 
(collectieve) zorgverzekering 316 316 316 316 275 316 
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 2.328 2.328 2.328 2.328 2.287 2.328 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente -52 118 180 201 259 -52 
       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 64 0 0 0 0 64 
Korting collectieve zorgverzekering 66 66 66 66 0 66 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 47 
Meedoen volwassenen 25 25 25 0 0 25 
Meedoen kindpakket 67 67 67 0 0 67 
Totaal regelingen gemeente 222 158 158 66 0 269 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 170 276 338 267 259 217 
       
Vrije bestedingen  303 369 369 369 369 303 
Restant -133 -93 -31 -102 -110 -86 
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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 1.115 1.227 1.339 1.450 1.562 1.115 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 284 284 284 282 241 284 
Zorgtoeslag 94 94 94 94 94 94 
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 378 378 378 376 335 378 
       
Totaal inkomsten 1.493 1.605 1.717 1.826 1.897 1.493 
       
Uitgaven       
Huur  555 555 555 555 555 555 
Gas, water, elektra 106 106 106 106 106 106 
Telefoon, internet en kabel 62 62 62 62 62 62 
Gemeentelijke heffingen 45 45 45 45 45 45 
(collectieve) zorgverzekering 158 158 158 158 137 158 
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 1.385 1.385 1.385 1.385 1.364 1.385 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 109 220 332 441 533 109 
       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 45 0 0 0 0 45 
Korting collectieve zorgverzekering 33 33 33 33 0 33 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 0 
Meedoen volwassenen 13 13 13 0 0 13 
Meedoen kindpakket 0 0 0 0 0 0 
Totaal regelingen gemeente 90 46 46 33 0 90 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 199 266 377 475 533 199 
       
Vrije bestedingen  117 117 117 117 117 117 
Restant 82 149 260 358 416 82 
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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 1.525 1.678 1.831 1.983 2.136 1.525 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 314 314 314 300 241 314 
Zorgtoeslag 176 176 159 139 111 176 
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 490 490 473 439 352 490 
       
Totaal inkomsten 2.015 2.168 2.304 2.422 2.488 2.015 
       
Uitgaven       
Huur  600 600 600 600 600 600 
Gas, water, elektra 161 161 161 161 161 161 
Telefoon, internet en kabel 62 62 62 62 62 62 
Gemeentelijke heffingen 64 64 64 64 64 64 
(collectieve) zorgverzekering 316 316 316 316 275 316 
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 1.980 1.980 1.980 1.980 1.939 1.980 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 35 188 323 442 548 35 
       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 64 0 0 0 0 64 
Korting collectieve zorgverzekering 66 66 66 66 0 66 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 0 
Meedoen volwassenen 25 25 25 0 0 25 
Meedoen kindpakket 0 0 0 0 0 0 
Totaal regelingen gemeente 155 91 91 66 0 155 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 190 279 415 508 548 190 
       
Vrije bestedingen  215 215 215 215 215 215 
Restant -25 64 200 293 333 -25 
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Inleiding 

Voor u ligt de Armoedemonitor 2017 Albrandswaard. Deze monitor geeft veel informatie over de 

minima in Albrandswaard en het gebruik van de minimaregelingen.  In deze notitie worden de 

opvallende zaken op een rijtje gezet en geven we aan wat wel en wat niet goed gaat. Tot slot bevat 

de notitie een aantal aanbevelingen c.q. verbeterpunten waar we ons in de toekomst op gaan 

richten. 

De monitor 2017 is een vervolg op de monitor 2015_2016. Omdat we jaarlijks een monitor laten 

opstellen kunnen we de stand van zaken en de resultaten vergelijken.  

Ook is er in 2018 een Inkomenseffectrapportage opgesteld omdat we het belangrijk vinden om de 

effecten van de minimaregelingen en landelijke inkomenspolitiek op het inkomen te zien.  
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Opvallende cijfers  

 In 2017 waren er 513 huishoudens met een laag inkomen1,  dat is 5% van de inwoners. 

In 2016 waren er ook 513 huishoudens met een laag inkomen2, dat is 5% van de inwoners. 

 In 2017 had 52% van de mensen met een laag inkomen een bijstandsuitkering, 20% een AOW 

uitkering en 28% een ander laag inkomen. 

In 2016 had 49%  van de mensen met een laag inkomen een bijstandsuitkering, 20% een 

AOW uitkering, 29% een ander laag inkomen en 2% waren zelfstandige. 

 In 2017 zagen we binnen de minima 52% alleenstaanden en 15% eenoudergezinnen. 

In 2016 zagen we binnen de minima 50% alleenstaanden en 19% eenoudergezinnen. 

 Kijken we naar leeftijd van de minima dan zijn de meeste minima te vinden in de groep van 

45 jaar tot de AOW-leeftijd. (44%). Dit was in 2016 43%. 

 Bijna de helft van de minima heeft een Nederlandse achtergrond, 48%, 43% heeft een Niet-

westerse achtergrond. 

 In 2017 had 70% langdurig een laag inkomen3 . Dat was in 2016 67% van de minima- 

huishoudens. In andere gemeenten is dat gemiddeld 55%.  

 De meeste langdurige minima hadden een AOW-inkomen, dat is logisch, deze groep heeft 

immers geen zicht meer op inkomen. De groep langdurig minima is vooral te vinden bij 

huishoudens zonder kinderen. Dit was in 2016 ook het geval. 

 Instroom minimapopulatie; 52% woonde al in de gemeente, 45% is verhuisd naar 

Albrandswaard. 

 

Kinderen en de armoedecijfers 

 In 2017 groeide 5% van de kinderen op in een minimahuishouden, dat zijn 284 kinderen. 

In 2016 was dat 5,1%, dat zijn 285 kinderen. De inkomensgrens minima was in 2016 lager dan 

in 2017. 

 70% van de minimakinderen groeide op in een huishouden met een bijstandsuitkering, dat 

was in 2016 61%. 

 20% van alle kinderen die leven in een eenoudergezin, behoren tot een minimahuishouding, 

dat was in 2016 24%. In een gezin met twee ouders is dat percentage veel lager, 3% (in 2016, 

2%). 

 10,9% van alle minimakinderen hadden een indicatie voor jeugdhulp. Onder niet-minima 

kinderen is dat 8,2%. Kinderen in een minimahuishouden hebben vaker een indicatie voor 

jeugdhulp. 

                                                           
1 Laag inkomen is in 2017 120% van de bijstandsnorm 
2 Laag inkomen is in 2016 110% van de bijstandsnorm   
3 Langdurig is langer dan 3 jaar 
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Nader inzoomen op de minimaonderdelen 

 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Dit onderdeel wordt voor de gemeente uitgevoerd door SVHW en is ook in 2017 het meest 

succesvolle minimaonderdeel. Er is in 2017 aan 387 huishoudens kwijtschelding verstrekt, in 2016 

waren dat 412 huishoudens. Dat is 82% van de doelgroep (2016 86%). Het bereik licht gedaald. 

Opvallend is dat eenoudergezinnen het meest gebruik maken van deze mogelijkheid. 

 Bijzondere bijstand nader bekeken 

Bijzondere bijstand is er voor iedere inwoner van Ridderkerk die bijzondere kosten heeft en deze 

kosten niet uit de eigen middelen kan betalen. De meeste bijstand wordt verstrekt voor het 

levensonderhoud psychiatrische inrichting, het inrichten van woningen en de kosten van 

bewindvoering. De regels Participatiewet zijn streng, het bereik van deze regeling is daarom laag en 

heeft niet altijd te maken met onbekendheid. 

 

In 2017 maakt 34% van de doelgroep gebruik van de bijzondere bijstand, dat was in 2016 42%. 

Het gebruik is dus lager terwijl de minimadoelgroep is toegenomen (inkomensgrens was 110% en is 

nu 120%).  De mogelijkheid van deze voorziening is het meest bekend bij bijstandsgerechtigden. 

 Individuele inkomenstoeslag 

Deze inkomensondersteuning is bedoeld voor mensen die langdurig (3 jaar) een laag inkomen 

hebben voor iedereen van 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. 

In totaal hebben 111 huishoudens gebruik gemaakt van de individuele inkomenstoeslag. Afgezet 

tegen de doelgroep is dit een bereik van 44%. (In 2016 38% en 107 huishoudens). De verhoging van 

de minima inkomensgrens van 110% naar 120% heeft niet geleid tot een veel hoger gebruik. 

Huishoudens met een bijstandsuitkering maken vaker gebruik van deze regeling, de groep 

alleenstaanden maakt vaker gebruik dan de andere huishoudens en er is nauwelijks verschil in 

gebruik als we kijken naar de herkomst.  

 Zorgpolis minima 

Jaarlijks wordt er flink ingezet op de communicatie voor dit minima-onderdeel. En dat heeft 

geresulteerd in mooi resultaat. Het bereik 2017 is in Albrandswaard 47% van de minimapopulatie 

(247 huishoudens), vorig jaar was dit nog 30% (154 huishoudens). We kunnen hierover tevreden zijn, 

zeker als we zien dat het gemiddelde bereik landelijk 30% is.  

Het aanbod is interessanter geworden door het contracteren van een tweede aanbieder die ook 

openstaat voor maatwerk (DSW). Hierdoor kunnen wij burgers die een traject schulddienstverlening 

zitten en niet over kunnen stappen toch een aanvullende verzekering bieden. Het hebben van een 
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aanvullende verzekering is van groot belang voor de gezondheid en daarmee ook het perspectief op 

een schuldenvrij bestaan en een hoger inkomen. 

Vanaf 2016 bieden wij minima ook de optie om de kosten van het wettelijk eigen risico (385 euro) te 

financieren via onze zorgpolis voor minima.  De klant wordt hiermee ontzorgd, mijdt geen zorg en er 

zijn minder betalingsachterstanden. Dit geeft minder stress en een betere gezondheid, de zorg wordt 

niet meer gemeden uit financieel oogpunt.  

 Meedoen/kindpakket 

Deze regeling is halverwege 2016 in werking getreden. De tegemoetkoming voor kinderen noemen 

we in deze regeling het ‘kindpakket’. In de armoedemonitor zijn de verschillende onderdelen apart 

uitgewerkt.  

Volwassenen in Meedoen  

In 2017 hebben 159 huishoudens gebruik gemaakt van Meedoen voor minima in de groep 

‘volwassenen’. Dit is een bereik van 31%. 

Kinderen in Meedoen  

In 2017 hebben 103 huishoudens gebruik gemaakt van het kindpakket. Dit is een bereik van 64%. 

In het algemeen maken huishoudens met een bijstandsuitkering vaker gebruik van Meedoen en ook 

de niet-westerse migranten. Meerpersoonshuishoudens met kinderen maken vaker gebruik dan 

alleenstaande ouders. 

 Regeling huishoudelijke ondersteuning 

Deze regeling is een tegemoetkoming in de kosten van ‘een schoon huis’ geleverd als algemene 

voorziening. Minima met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm hadden hiermee recht op een 

financiële vergoeding. Vanaf januari 2018 is deze regeling ingetrokken omdat het vanaf deze datum 

is geregeld in de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning. Er wordt geen eigen bijdrage 

meer gevraagd aan mensen een inkomen tot 130%.  Deze regeling heeft vanaf 2015 tot 2018 bestaan 

en werd vooral gebruikt door AOW-gerechtigden. 

Integraal gebruik regelingen minima  

Wmo 

- 13% van de Wmo-gebruikers heeft een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm 

- Van alle minima huishoudens heeft 25% een Wmo-voorziening 

- Landelijk is het beeld dat minima vaker dan gemiddeld een Wmo-voorziening hebben 

- Twee derde van de minimahuishoudens met en Wmo-voorziening is alleenstaand (67%)  

- De meerderheid van de minimahuishoudens met een Wmo-voorziening heeft een 

Nederlandse achtergrond (63%). 
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- De meeste huishoudens met een Wmo-voorziening heeft een AOW-uitkering. 

Schulddienstverlening (sdv) 

- 112 huishoudens zijn in 2017 in aanraking geweest met sdv, waarvan bijna twee derde (62%) 

een laag inkomen heeft (120%) 

- Onder minima tot 120% is 13,5% in aanraking geweest met sdv 

- 54% van de minimahuishoudens met sdv ontvangt een bijstandsuitkering 

Zie verder bij de evaluatie schulddienstverlening. 

Kinderen en armoede 

Kinderen willen we ondersteunen daar waar het nodig is. We willen graag dat ze ’gewoon’ mee 

kunnen doen met sport, met school, met vriendjes, etc.  Voor veel kinderen is ‘gewoon’ niet 

vanzelfsprekend. Is er veel stress en spanning in huis, er kan geen verjaardagsfeestje worden 

gegeven, vriendjes kunnen niet mee naar huis, er is geen geld voor iets leuks, etc.  

De minimaregelingen geven steun aan het gezin en specifiek de kinderen. De kinderombudsman 

noemt deze regelingen ‘pleisters plakken’. In het rapport “Alle kinderen Kansrijk” van de 

kinderombudsman wordt uitvoerig beschreven dat het nodig is om alle problemen in het gezin 

integraal aan te pakken. Het kind is immers onderdeel van het gezin en kan beter functioneren als 

het zich geen zorgen hoeft te maken over de ouders en alle problemen in het gezin. 

Minimaregelingen kunnen de zorgen verminderen en zijn daarom wel zeker wel belangrijk. 

Een integrale aanpak met aandacht voor het hele gezin, het bieden van maatwerk en als het even 

kan voorkomen van problematische schulden is de belangrijkste doelstelling voor 2018 en verder. 

Communicatie en minimaregelingen 

Het bereik van de minimaregelingen kan altijd beter! In 2018 gaan we voor Ridderkerk een folder 

maken voor minima. Ook gaan we in 2018 de formulieren, brieven, beschikkingen helder en 

begrijpelijk maken. We krijgen hiervoor hulp van de maatschappelijke adviesraad Albrandswaard. 

De armoedemonitor laat zien dat het bereik van de minimaregelingen schommelt. Vooral het bereik 

onder kinderen (64%) is goed te noemen, daar hebben we ook sterk op ingezet het afgelopen jaar. 

Ook is veel aandacht gegeven aan de communicatie over de zorgpolis voor minima, een bereik van 

47% is hiervan het resultaat. We zien dat de inzet op communicatie zinvol is en gaan hiermee door in 

2018. 

Communicatie doen we niet alleen schriftelijk, we zoeken ook naar een persoonlijk contact. Zo is er 

een succesvolle netwerkbijeenkomst georganiseerd in 2017. Het ontmoeten van de partners en 

vrijwilligers is erg belangrijk, deze mensen hebben we nodig om de bekendheid onder de minima te 

vergroten. Daarnaast geven ze belangrijke signalen over wat er speelt, waar de behoefte ligt en wat 
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er wel of niet goed gaat. Elkaar kunnen vinden en in gesprek blijven is ook voor 2018 een belangrijk 

streven. 

De bevindingen van de armoedemonitor hebben geleid tot het advies om vooral minima zonder 

kinderen te bewegen om gebruik te maken van de minimaregelingen. Het bereik van Meedoen voor 

volwassenen is slechts 31% en daarmee aan de lage kant. Ook de overige minima (zonder uitkering 

van de gemeente) blijven moeilijk te bereiken. De minimavoorziening ‘individuele inkomenstoeslag’ 

wordt relatief weinig gebruikt, het meest door uitkeringsgerechtigden.  

In maart 2018 is er 1 fulltime preventiemedewerker bijgekomen. Deze medewerker heeft naast 

preventieactiviteiten ook de opdracht meegekregen om de rol van armoedeambassadeur te 

vervullen.  Dit betekent dat deze medewerker zich gaat inzetten om inwoners van Albrandswaard te 

informeren over de regelingen, partners en vrijwilligers informeren etc. 

 Onderwijs en armoedebestrijding 

Veel aandacht was er de afgelopen maanden in het nieuws voor de rol van het onderwijs bij het 

signaleren en bestrijden van armoede. Wij willen de komende tijd het contact gaan leggen met het 

basisonderwijs in Albrandswaard om elkaar te leren kennen en de armoedebestrijding onder de 

aandacht te brengen. Kinderen en hun ouders hebben vele jaren een intensieve relatie met de school 

en de leerkrachten. Problemen in het gezin worden op school gesignaleerd. Het is daarom goed om 

de mogelijkheden van de minimaregelingen onder de aandacht te brengen en samen op te trekken 

bij de armoedebestrijding. Wij hopen dat de scholen hiervoor openstaan en de samenwerking met 

de gemeente als meerwaarde zien. 

Inkomenseffectrapportage 

Deze rapportage is opgesteld om de volgende vraag te kunnen beantwoorden; 

Wat zijn de effecten van het landelijke en lokale beleid op de inkomens van de minima en in welke 

situatie treedt er een armoedeval op? 

Alle huishoudens houden maandelijks voldoende budget over voor het doen van vrij bestedingen, 

wanneer zij van alle landelijke en lokale regelingen gebruikmaken. Voor paren met een 

bijstandsuitkering (met en zonder kinderen) en alleenstaanden zorgt het lokale beleid ervoor dat ze 

daarvoor budget hebben. Zonder de lokale regelingen hebben ze geen geld voor vrije bestedingen. 

Het effect van landelijk beleid is veel groter dan het effect van lokaal beleid. Financieel is de invloed 

van de gemeente kleiner dan die van het Rijk. Het effect van de landelijke regelingen verschilt per 

huishoudtype; bij paren loop dit bedrag sneller terug dan bij alleenstaanden en alleenstaande 

ouders. De gemeentelijke regelingen vallen weg als het inkomen hoger is dan 110% van de 

bijstandsnorm. In de rapportage is te zien dat werken loont als huishoudens gaan werken tegen een 

loon van 110 tot 140% van de bijstandsnorm. Zij gaan er dan op vooruit maar niet evenredig. 



 

Evaluatie minimaregelingen 2017 AW                                                                            7 
 

Landelijke toeslagen lopen terug en gemeentelijke regelingen vervallen in 1 keer bij een inkomen 

vanaf 120%. 

Voor een paar zonder kinderen is er voordeel bij een inkomen gelijk aan 130% van de bijstandsnorm 

maar een terugval bij een inkomen van 140%. Voor een paar met kinderen is er minder te besteden 

bij een inkomen van 130/140%, is het inkomen rond de 110/120% is er meer te besteden. 

Bovenstaande is van toepassing voor mensen niet langdurig (3 jaar) minima zijn. Als dat wel het geval 

is de situatie anders. Zijn gaan er relatief minder op vooruit als zij gaan werken. Voor een paar met 2 

kinderen levert werk tegen een loon gelijk aan 140% van de bijstandsnorm financieel niets op. Dit 

komt met name door de individuele inkomenstoeslag. 

Het verruimen van de inkomensgrenzen voor minimaregelingen verschuift de terugval. Verschillende 

inkomensgrenzen voor verschillende regelingen kunnen dit gedeeltelijk voorkomen maar zorgt wel 

voor meer werklast bij de uitvoering. 

Voor de toekomst is het een uitdaging om deze effecten in beeld te houden en mee te nemen bij het 

opstellen van nieuw beleid. Voor 2018 gaan we onderzoeken of we iets kunnen betekenen voor het 

huishoudtype dat er het minst op vooruit gaat bij het vinden van werk. Dit zijn de paren met en 

zonder kinderen. 

Waar gaan we op inzetten in 2018 en verder 

 De communicatie gaan we inzetten op de groepen die we het minst bereiken en de 

regelingen die het minst worden gebruikt. We maken een informatiefolder voor minima. 

 We blijven werken aan een betere toegankelijkheid van de regelingen, eenvoudige 

aanvragen en leesbare brieven en beschikkingen. 

 Belangrijk doel voor 2018 en verder is de integrale samenwerking in het sociale domein en 

de wijkteams. We zoeken de integrale samenwerking per thema of project; bijvoorbeeld de 

samenwerking met sportclubs, Vraagwijzer en wijkteam bij het bereiken van de minima.  

De integrale samenwerking is een onderdeel van de domeinagenda. 

 We gaan hierbij zorgvuldig om met de privacyregels en passen onze werkwijze aan als dat 

nodig is. 

 De armoedeval gaan we onderzoeken en bekijken waarop we invloed kunnen uitoefenen 

zodat er wel een voordeel ontstaat bij werkaanvaarding. 

Het aangekondigde extra geld vanuit het Rijk 4voor armoedebestrijding en 

schulddienstverlening wordt in samenhang met het collegeprogramma bekeken en 

besproken met het nieuwe bestuur (2018 €19.503/ 2019 en 20120 €16.054). 

 

 

                                                           
4 Kamerbrief brede schuldenaanpak 23 mei 2018/mei circulaire gemeentefonds 2018 
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