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Besteding extra armoedemiddelen 2014  

 
Geachte voorzitter, 
 
Zoals u weet heeft dit college de bestrijding van armoede hoog op de agenda staan. Hierbij is er oog voor 
de situatie waarin de burger zich bevindt en worden oplossingen geboden die het mogelijk maken dat je 
kunt meedoen in Den Haag, ook met een laag inkomen. 
 
In 2014 is er extra budget vrijgekomen voor aanvullende uitgaven op het gebied van armoedebestrijding. 
Dit komt omdat hiervoor extra rijksmiddelen beschikbaar zijn gesteld. In totaal gaat het om € 2,3 miljoen 
aan extra bestedingsruimte waar nog geen invulling aan was gegeven. De extra middelen voor 
armoedebestrijding zullen in 2014 als volgt worden besteed: 
 
Omschrijving intensivering Bedrag (in mln. euro’s) 
1.Extra bijdrage ouderenfonds 1,2 
2.Winterjassen/schoenen kinderen voedselbank 0,3 
3.Eenmalige koopkrachtcompensatie 0,5 
4. Hulp bij achterstand zorgpremie 0,3 
 
Hieronder treft u per intensivering een korte toelichting aan: 
 

1. Extra bijdrage ouderenfonds 
In het coalitieakkoord geeft het college aan dat het ouderen met een zeer laag inkomen extra wil 
ondersteunen. Deze groep minima heeft, vanwege hun leeftijd, geen zicht op enige inkomensverbetering. 
Daarom wil ik nog dit jaar een bedrag van € 125,- ter beschikking stellen aan alle ouderen die tot de 
doelgroep van het ouderenfonds horen. Door aan te sluiten bij de eenmalige koopkrachtcompensatie van 
het Rijk hoeft er geen aanvullende toetsing gedaan te worden. Hiermee worden de administratieve lasten 
beperkt en komt het geld in zijn geheel ten goede aan de doelgroep oudere minima met een inkomen tot 
110% van het toepasselijk sociaal minimum.  
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2. Winterjassen/schoeisel voor kinderen Voedselbank 
Zoals u weet zet het college in op de bestrijding van kinderarmoede. Een van de uitgangspunten van het 
armoedebeleid is om signalen uit de stad waar mogelijk te vertalen naar concrete acties. Zowel de 
kinderombudsman als de Leergeldkids (de klankbordgroep van kinderen van stichting Leergeld) geven aan 
dat kinderen uit arme gezinnen naast deelname aan sport en onderwijs behoefte hebben aan kleding en 
schoenen. Ik neem deze aanbeveling over en stel stichting Leergeld in staat om aan ca. 2.000 kinderen met 
ouders in financiële problemen een winterjas en schoenen te geven. Als criterium voor deze verstrekking 
geldt dat de ouders bekend moeten zijn bij de schuldhulpverlening in Den Haag of gebruik maken van de 
voedselbank.   
 

3. Eenmalige koopkrachtcompensatie 
In 2014 wordt door het Rijk 70 mln. euro ingezet voor een eenmalige uitkering voor mensen met een 
inkomen tot 110% sociaal minimum. Er komt hiervoor een wettelijke regeling die zal worden uitgevoerd 
door gemeenten. Den Haag krijgt zo’n 3.5 mln. euro voor het uitvoeren van de regeling. Gelet op de 
omvang van de doelgroep zal het beschikbare bedrag niet toereikend zijn om de volledige doelgroep van 
een compensatie te voorzien en de uit de regeling voortvloeiende uitvoeringslasten te dekken. Om alle 
Hagenaars die recht hebben op een koopkrachtcompensatie deze ook daadwerkelijk te kunnen geven, heb 
ik 0,5 mln. aan extra middelen vrijgemaakt. 
 

4. Hulp bij achterstand betaling zorgpremie 
Het aanpakken van problematische schulden is een belangrijk onderdeel van het Haagse armoedebeleid. 
Daarom wil ik 0,3 mln. uitgeven om mensen die een achterstand hebben bij hun zorgverzekering te 
begeleiden bij het zelf aflossen van hun schuld aan de verzekeraar. Zij hoeven dan geen maandelijkse 
boete, de zogenaamde bronheffing, meer te betalen en kunnen daardoor hun schuld daadwerkelijk aflossen 
en aanvullend verzekerd worden. Het project start met 700 kandidaten die bij Menzis zijn verzekerd en het 
aanbod krijgen om deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering. Andere verzekeraars zullen volgen. 
 
Met de bovenstaande acties biedt het college in 2014 al extra ondersteuning aan een groot deel van de 
Haagse minima. Vanaf 2015 zullen de in het coalitieakkoord afgesproken middelen voor 
armoedebestrijding ingezet kunnen worden. Ik stel de commissie eind 2014 op de hoogte hoe ik dit geld wil 
gaan besteden. 
 
 
Rabin Baldewsingh, 
wethouder 


