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Onderwerp: Kinderen en armoede
Toelichting bij de vragen:

Een belangrijke indicator voor armoede is het inkomen dat een huishouden te besteden heeft. Armoede
wordt vastgesteld aan de hand van twee inkomensgrenzen: de lage-inkomensgrens en de beleidsmatige
grens. Naast meting van armoede op basis van het inkomen is ook de beleving van armoede van belang.
Het gaat er dan om hoe mensen zelf over hun inkomenssituatie oordelen.
Maart 2013 maakte het CBS de cijfers bekend van het onderzoek naar armoede in Nederland in 2011. In dat
jaar groeiden in Nederland 371.000 minderjarige kinderen op in arme gezinnen. Dat waren er 55.000 meer
dan in 2010, een toename van 17,5 procent. Van alle minderjarige kinderen groeiden in 2011 elf procent op
in armoede. Een jaar eerder was het nog negen procent. De stijging deed zich vooral voor onder kinderen
die jonger zijn dan twaalf jaar.
Van de totale bevolking kampte 7,8 procent met een laag inkomen. Het percentage bij kinderen is beduidend
hoger, onder meer doordat eenoudergezinnen sterk zijn oververtegenwoordigd in de groep met risico op
armoede. In een eenoudergezin is maar één kostwinner en vooral alleenstaande moeders zijn vaak
afhankelijk van de bijstand. Kinderen van niet-westerse herkomst lopen eveneens een betrekkelijk hoog
risico op armoede, doordat niet-westerse gezinnen vaak van een uitkering afhankelijk zijn. De provincies
Zuid-Holland en Groningen telden met bijna veertien procent het hoogste aandeel minderjarige kinderen met
een risico op armoede. Ook in Noord-Holland en Limburg was het aandeel bovengemiddeld hoog.
Bron: site Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Vraag 1
De provincie Noord-Holland heeft een bovengemiddeld aandeel van minderjarige kinderen met een risico op
armoede. Hoe is de situatie in de gemeente Velsen vergeleken met buurgemeenten (Bijvoorbeeld de
IJmondgemeenten), het cijfer voor Noord-Holland en Nederland?
Antwoord vraag 1
Volgens de website van het CBS zijn de percentages van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede (ten
opzichte van de totale bevolking) over 2010 als volgt:
Nederland
11 %
Noord-Holland
12 %
Velsen
8,4%
Beverwijk
10,4%
Heemskerk
9,9%
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Vraag 2
Wat zijn de cijfers ( indicator) voor armoede ( inkomen en beleving) in Velsen in vergelijking met
buurgemeenten en landelijk?
Antwoord vraag 2
Beleving van armoede is door ons niet gemeten. Dat zou uitgebreid onderzoek vergen. Wel kunnen we het
aantal huishoudens melden, dat een inkomen heeft tot 110% van de bijstandsnorm. Dat is de grens
waarmee wij in het kader van ons armoedebeleid mee werken. Bron: Minimascan van Stimulansz.
Aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
Absoluut
Percentage tov totale aantal huishoudens
Nederland
799.270
10,6%
Noord-Holland
148.630
11,6%
Velsen
2.620
8,8%
Beverwijk
1.860
10,2%
Heemskerk
1.430
8,4%
Vraag 3
Hoeveel Velsense (eenouder-) gezinnen met minderjarige kinderen ontvingen in 2011 bijstand?
Zijn dat in vergelijking meer dan in 2010? Hoeveel kinderen lopen risico op armoede, of leven in armoede?
Antwoord vraag 3
Het is niet mogelijk met terugwerkende kracht te specificeren hoeveel huishoudens met (minderjarige)
kinderen er bijstand ontvingen. Per heden gaat het om 297 huishoudens met in totaal 522 kinderen.
Vraag 4
Welke acties worden in de gemeente Velsen ondernomen om armoede te bestrijden? Welke maatregelen
zijn gericht op minderjarige kinderen?
Antwoord vraag 4
Het armoedebeleid is veelomvattend.
Specifieke maatregelen voor kinderen zijn:
• tegemoetkoming sociaal-culturele activiteiten van € 75 per persoon per jaar
• tegemoetkoming voor actieve deelname aan sportieve of culturele activiteiten van € 100 per kind per
jaar
• tegemoetkoming indirecte schoolkosten voortgezet onderwijs van € 270 per kind per jaar
• vergoeding computer kinderen middelbaar onderwijs
Daarnaast worden de volgende instrumenten ingezet om het gebruik van bijzondere bijstand en andere
inkomensondersteunende maatregelen te bevorderen:
- eenvoudige aanvraagformulieren met heldere toelichting
- automatische toekenning van inkomensondersteunende regelingen indien men eenmaal bekend is
- folders en brochures
- website Velsen
- diverse andere sites zoals: geldkompas, bereken uw recht en regelhulp
- periodieke nieuwsbrief aan eigen klanten en artikel in huis-aan-huisbladen
- persoonlijke voorlichting en hulp door Formulierenbrigade
Vraag 5
In 2009 werd de Wet Werk en Bijstand aangepast. Daardoor kunnen gemeenten bijzondere bijstand
verlenen aan minima met schoolgaande kinderen. Doel is te voorkomen dat die kinderen maatschappelijk
geïsoleerd raken. In hoeveel gevallen is in 2011 die bijzondere bijstand verleend?
Antwoord vraag 5
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In 2009 is, met subsidie van de rijksoverheid het tweejarige project “kinderen doen mee” gestart. Dit werd
vormgegeven langs twee sporen. Het eerste spoor was een stimuleringsregeling voor actieve deelname van
kinderen aan sport en/of cultuur. Het tweede spoor was de financiering van het begeleidingsproject voor
kinderen met een risico op schooluitval, getiteld “School ’s cool” .
Aansluitend op dit project heeft de gemeenteraad in 2012 de Verordening maatschappelijke participatie
schoolgaande kinderen vastgesteld en werd stimuleringsregeling voor actieve deelname aan sport en cultuur
regulier gemaakt
Deze stimuleringsbijdrage is € 100 per kind per jaar. In 2011 werd hier € 34.875 aan uitgegeven. Daarmee
werden 210 huishoudens (plm. 370 kinderen) geholpen.
“School ’s cool”wordt via een ander financieringskader ook voortgezet.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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