Memo
Aan: leden raadscommissie MO
Van: Peter de Vrij, wethouder armoedebestrijding
Betreft: Armoedeval: informatie over de presentatie door Stimulanz in de raadscommissievergadering
van 20 januari 2020

De bestrijding van armoede is in Nederland een maatschappelijk actueel thema en heeft daardoor een
hoge politieke urgentie. Staatssecretaris Kleinsma uit de regeringscoalitie Rutte II stelde de
gemeenten financieel in staat om vooral de achterstandspositie van kinderen uit arme gezinnen zo
klein mogelijk te houden. Andere initiatieven volgden onder Rutte III. Alle gericht op
armoedebestrijding en schuldsanering. Ook de armoedeval die kan optreden als een persoon vanuit
een uitkeringssituatie betaald werk aanvaardt, heeft veel aandacht.
In uw vergadering van 11 november 2019 presenteerde ik u de stand van zaken van onze lokale
inspanningen, gericht op armoedebestrijding en schuldsanering. Met u werd afgesproken dat het
onderwerp Armoedeval afzonderlijk met u wordt besproken. Ik doe dat graag tijdens uw vergadering
van 20 januari a.s. aan de hand van een presentatie van de armoedevalberekening van Stimulanz. De
inhoud van de presentatie stuur ik u graag alvast toe zodat u zich al een beeld kunt vormen van de
impact van de armoedeval bij verscheidene huishoudtypen. Ik zal graag met u van gedachten
wisselen over de hoofdrichtingen die u mij wilt meegeven om het armoedevalvraagstuk aan te pakken.
Ook naar aanleiding van uw vergadering van 11 november 2019 ontving u van mij informatie over
cijfers en percentages omtrent armoede. (email griffie 21 november 2019, 12:51). Aan die informatie
voeg ik de informatie toe die u als 2e bijlage bij dit memo aantreft. Het gaat om cijfers die een breder
spectrum bestrijken en die een vergelijking geven met de cijfers van de regio Noord Holland Noord.
Deze 2e bijlage bestaat uit:
- Huishoudens met bijstandsuitkering
- Huishoudens met bijstandsuitkering – in percentages
- Personen met bijstandsuitkering
- Personen met bijstandsuitkering per 1.000 inwoners
- Kinderen opgroeiend in armoede.
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