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  De gemeenteraad 

 

 

Het raadslid de heer Aydin heeft op 18 december 2014 een brief met daarin vier vragen aan de 

voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

In het Armoedesignalement 2014 van het SCP en CBS worden de meest actuele cijfers over armoede 

in Nederland gepresenteerd. Uit het stuk blijkt dat de armoedeproblematiek in de drie grote steden ver 

boven het landelijk gemiddelde ligt. De armoedeproblematiek raakt met name de jeugd en kinderen en 

dat is onaanvaardbaar. Bovendien blijkt dat in Den Haag 16,1% van de huishoudens met een laag 

inkomen moeten rondkomen. De Schilderswijk-West in Den Haag heeft het op een-na-hoogste 

armoedepercentage (26,8%) en is het postcodegebied waar de armoede absoluut bezien het grootst is.  

De PvdA Den Haag staat voor gelijke kansen voor iedereen. Dit bericht van het SCP en CBS 

onderstreept de noodzaak van een wijkgerichte armoedeaanpak. De Haagse PvdA-fractie heeft n.a.v. 

dit rapport dan ook een aantal vragen. 

  

Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen: 

 

1. Heeft u kennis genomen van het Armoedesignalement 2014 van het SCP en CBS?  

 

Ja. 

 

2. Heeft u een duidelijk beeld welke wijken in Den Haag met armoedeproblematiek te maken hebben 

en wat de specifieke oorzaken zijn per wijk?  

 

Ja. In de armoedemonitor 2014 (RIS 272461) die in opdracht van het college wordt gemaakt is op 

wijkniveau aangegeven hoe de inkomensverdeling is naar aard van het inkomen (werk, uitkering) en 

hoogte van het inkomen. Ook het gebruik van minimavoorzieningen, schuldhulpverlening en WMO 

voorzieningen is op wijkniveau inzichtelijk. De oorzaken van armoede per wijk zijn vaak gelegen in 

het huizenaanbod en de samenstelling van de wijk. 
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Zo tref je in een wijk met huurwoningen  of een grote populatie jongeren en ouderen meer armoede 

aan dan in een wijk met koopwoningen of bewoners van middelbare leeftijd. 

 

3. Richt het college haar beleid t.a.v. armoedebestrijding en wijkaanpak specifiek op 

wijkgebonden factoren ? Zo ja, hoe?  
 

Binnen het aanbod van de Ooievaarspas zijn veel lokale aanbieders, zoals verenigingen, opgenomen. 

Verder kent Den Haag nog een specifiek project in de Schilderswijk: het project Huis aan Huis aan het 

Werk heeft tot doel om de overerving van armoede onder uitkeringsgerechtigden te voorkomen. Om 

dat te bereiken, ontwikkelde de dienst SZW een nieuwe aanpak. Door een intensieve begeleiding, 

maatwerk en verbinding met organisaties in de wijk wordt aan de deelnemers meer perspectief 

geboden. 

Ook binnen de sociale wijkzorgteams is er oog voor armoede en schuldenproblematiek en maakt dit 

onderdeel uit van hun aanpak. Via de sociale wijkzorgteams wordt in samenwerking met 

zorgverzekeraars specifiek aanbod ontwikkeld om problemen rond geld, eenzaamheid en gezondheid 

aan te pakken. 

 

4. Welke concrete acties onderneemt u n,a,v. dit bericht van het SCP en CBS? 

 

Zoals u in de brief (RIS280171) over het armoedebeleid heeft kunnen lezen investeert dit college fors 

in het aanpakken van  armoede en schulden.  

De extra investeringen van dit college zullen ook op wijkniveau de sociale inclusie van de financieel 

meest kwetsbare burgers bevorderen.   

Bij het aanscherpen van beleid worden maatschappelijke organisaties expliciet uitgenodigd om aan te 

geven waar zij vanuit hun perspectief behoefte aan hebben om gezamenlijk armoede te bestrijden. Ook 

wil het college de inzichten die het project Huis aan huis hebben opgeleverd in de Schilderswijk 

toepassen bij wijkgerichte armoedebestrijding in andere wijken.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 

 


