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Intensiveringen minimabeleid en schuldhulpverlening  

 

Geachte voorzitter, 

 

In mijn brief van 18 september (RIS276120) heb ik toegezegd in 2014 al een aantal intensiveringen door te 

voeren op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening en beloofd u te informeren over de 

inzet van de extra middelen voor armoedebestrijding per 2015.  

 

1. Inleiding 
Uitgangspunten armoedebeleid 
Werk en onderwijs blijven de beste weg uit armoede en schulden. Het college heeft als doelstelling dat 

mensen - waar nodig - geholpen en ondersteund worden om zo snel mogelijk op eigen benen te staan, werk 

te zoeken en te vinden en dat er geen mensen door het vangnet heen glijden. Tijdelijk werk, deeltijdwerk en 

ook stages en vrijwilligerswerk zijn nuttig om actief te blijven en noodzakelijke vereisten en vaardigheden 

op te bouwen of te onderhouden. Mensen moeten in de gelegenheid worden gesteld om zich op deze 

manier te ontplooien. Er zijn echter ook mensen voor wie dit niet haalbaar is. Bijvoorbeeld door ernstige 

beperkingen, ouderdom of zwakbegaafdheid. Daarom heeft dit college armoedebeleid dat activerend is 

waar het kan en bescherming biedt waar het moet. Het is essentieel dat we een goed vangnet en een palet 

aan instrumenten voor ondersteuning houden. Daar maak ik me sterk voor. 

 

Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, 

zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke rol spelen. Armoede in brede zin 

betekent sociale uitsluiting, niet mee kunnen doen in de stad of buurt waar je woont.  

Leven in armoede is ook stressvol. Je maakt je zorgen over zaken die voor anderen vanzelfsprekend zijn. 

Kan ik mijn kinderen wel brood meegeven naar school? Heb ik volgende maand nog een huis om in te 

wonen? Kan ik wel de eigen bijdrage voor mijn medicijnen betalen? Die zorgen zijn van invloed op je 

fysieke en mentale gezondheid. De gevolgen van armoede en uitsluiting kunnen daarom langdurig en 

hardnekkig van invloed zijn op de maatschappelijke en geestelijke positie van mensen.  
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Armoede in Den Haag 

In Den Haag zijn er ruim 44.000 huishoudens die moeten rondkomen van een inkomen tot 110% van het 

sociaal minimum. Ouderen die hun inkomenspositie niet meer kunnen verbeteren wil het college ontzien. 

Door het wegvallen van landelijke regelingen en kortingen op pensioenen loopt hun koopkracht achteruit. 

Er bestaat dan een risico op vereenzaming en verschraling. Het college gunt deze mensen een beter 

perspectief. Daarom tref ik aanvullende maatregelen binnen het armoedebeleid. Om ouderen in de moderne 

samenleving te laten participeren, biedt de Bibliotheek Den Haag computercursussen. Houders van de 

Ooievaarspas krijgen korting en ik wil dit aanbod uitbreiden. 

 

In Den Haag groeien 23.500 kinderen op in een minimagezin. Vooral minima huishoudens met kinderen 

kunnen volgens het Nibud moeilijk rondkomen. Het college wil voorkomen dat kinderen de dupe worden 

van de financiële problemen van hun ouders. Kinderen moeten zich kunnen ontplooien, hun eigen 

mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen en volop mee kunnen doen in de samenleving.  

 

Armoede is geen statisch geheel. Van alle inwoners die in 2011 behoorden tot de minimapopulatie is twee 

jaar later in totaal 27 procent uitgestroomd. De instroom was 29 procent, dit betekent dat de instroom twee 

procentpunten hoger lag dan de uitstroom. Met meer betaalde banen kan de instroom onder Haagse 

inwoners verminderen en de uitstroom worden bevorderd. Zoals u weet zal ik een 10.000 banenplan 

presenteren en pak ik jeugdwerkloosheid aan. Het armoedebeleid is ondersteunend aan re-integratie door 

mensen (financieel) in staat te stellen actief te zijn, bijvoorbeeld via sport, het lidmaatschap van een 

vereniging of vrijwilligerswerk. Ook de aanpak van schulden draagt eraan bij om mensen verder te helpen 

en weer perspectief op een betere toekomst en bestaan te bieden.  

 

Het Haagse armoedebeleid vergeleken 

Den Haag kent met de Ooievaarspas, de collectieve zorgverzekering, de individuele inkomenstoeslag en de 

regelingen voor ouderen en schoolgaande kinderen goede voorzieningen voor mensen met een krappe 

beurs. Ook de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing is voor minima een belangrijke regeling. Andere 

gemeenten hebben ook een stadspas (of werken met de Ooievaarspas samen, zoals Rijswijk en 

Leidschendam-Voorburg) en vergelijkbare armoede voorzieningen. De verschillen zijn te vinden in de 

lokale invulling wat betreft de toegang, het bereik of de toepassing van de voorzieningen en de 

samenwerking met maatschappelijke organisaties. Den Haag zet, ook in vergelijking met de overige G4, 

fors in op armoedebestrijding. In 2015 zijn de begrote lasten ruim € 62 mln. 

 

In onderstaande tabel staan de voor 2015 begrote bedragen voor armoedebestrijding van de G4, Delft en 

Zoetermeer gepresenteerd. Dit wordt afgezet tegen het aantal langdurige minima met een inkomen tot 

110% van het sociaal minimum  per gemeente. Inkomensgrenzen voor bepaalde voorzieningen kunnen per 

gemeente verschillen, maar onder de uit de bijstandswet afkomstige inkomensgrens van 110%  heeft een 

burger in alle gemeentes recht op minimavoorzieningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 1: Vergelijking bestedingen Armoedebestrijding G4, Delft en Zoetermeer1 

                                                      
1
 Bronnen: voor de G4 en Delft is gebruik gemaakt van gegevens uit de programmabegrotingen. Bij Zoetermeer is 

gebruik gemaakt van de kadernota’s armoedebeleid en schuldhulp. De lasten voor kwijtschelding gemeentelijke 

heffingen zijn niet opgenomen in de begrotingsbedragen. De gegevens met betrekking tot aantallen en inkomens van 

huishoudens zijn van Statline van het CBS. Tabel is als algemeen vergelijk bedoeld. Veel gemeentes herijken nu hun 

armoede beleid, dus de situatie kan wijzigen. 
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Effecten armoedebeleid 

Vast staat dat het minimabeleid van Den Haag volgens het Nibud een positief effect heeft op de 

bestedingsruimte van huishoudens met een laag inkomen. Een aantal huishoudtypen (bijvoorbeeld 

echtparen met of zonder kinderen) zou zonder aanvullende gemeentelijke ondersteuning zelfs structureel 

tekort komen
3
. Om de effecten van de in deze brief gepresenteerde maatregelen te meten zal ook over 2015 

door het Nibud een minima-effectrapportage worden opgesteld. Door de in vergelijking met andere 

gemeentes ruime inkomensgrens van 130% voor de Ooievaarspas en daaraan gekoppelde regelingen 

kunnen ook veel werkenden met een laag inkomen gebruik maken van de Haagse minimavoorzieningen. 

Verder investeert Den Haag deze college periode extra in het minima budget, terwijl Rotterdam 

bijvoorbeeld bezuinigt.  

 

2. Gerealiseerde aanpak armoede in 2014  
Ik wil u eerst informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot de extra voorzieningen die al 

in 2014 zijn ingezet. In 2014 is er budget vrijgekomen voor aanvullende uitgaven op het gebied van 

armoedebestrijding. Dit komt omdat er in de meicirculaire extra rijksmiddelen beschikbaar zijn gesteld. In 

totaal gaat het om € 2,3 miljoen aan bestedingsruimte waar nog geen invulling aan was gegeven. De extra 

middelen voor armoedebestrijding zijn als volgt besteed: 

 

Extra bijdrage ouderenfonds 

In totaal hebben al meer dan 11.000 ouderen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum in 

november een extraatje van € 125,00 ontvangen. Dit is boven verwachting. In totaal is meer dan 90% van 

de doelgroep bereikt.  

  

Winterjassen/schoeisel voor kinderen Voedselbank 

Afgelopen najaar is via Leergeld Den Haag aan ca. 2.000 kinderen met ouders in financiële problemen een 

winterjas en schoenen gegeven. Ik wil samen met Leergeld bespreken wat de mogelijkheden zijn voor 2015 

en daaropvolgende jaren. 

 

Eenmalige koopkrachtcompensatie 

Den Haag heeft aan bijna 32.000 huishoudens ambtshalve de door het rijk beschikbaar gestelde 

koopkrachtcompensatie uitgekeerd. Alleenstaanden kregen een bedrag uitgekeerd van € 70,00, 

alleenstaande ouders € 90,00 en echtparen € 100,00. Ik heb bij de uitvoer van deze regeling de 

mogelijkheid gezien om dertien uitkeringsgerechtigden betaald werkervaring op te laten doen binnen de 

gemeente. 

 

Hulp bij achterstand betaling zorgpremie 

                                                      
2
 Den Haag kent ook regelingen met een hogere inkomensgrens, zoals de Ooievaarspas (130%). Dit maakt dat het 

bedrag per huishouden tot 110% feitelijk lager uitvalt dan in de tabel. Andere gemeentes hebben voor sommige 

regelingen ook een hogere inkomensgrens. De 110% grens is tot januari 2015 de wettelijke grens voor Wwb 

armoedevoorzieningen en wordt in gemeentelijke armoedeonderzoeken vaak gebruikt als armoedegrens. 
3
 Minima-effectrapportage 2014 door het Nibud 

Armoedebestrijding Begroting Utrecht  Rotterdam  Amsterdam  Den Haag  Delft Zoetermeer 

Lasten 2015 (x1000) € 16.801 € 48.422 € 96.000 € 62.422 € 5.089 € 7.000 

CBS gegevens Utrecht Rotterdam Amsterdam Den Haag Delft Zoetermeer 

Inkomen tot 110% sociaal minimum 
(percentage) 12,6% 20,3% 19,6% 17,8% 13,3% 9,7% 

Aantal huishoudens 2014 169.513 311.193 440.780 249.286 56.016 54.295 

Aantal huishoudens met inkomen tot 
110%  21.359 63.172 86.393 44.373 7.450 5.267 

Begrote lasten afgezet t.o.v. huishoudens 
tot 110%

2
 Utrecht  Rotterdam  Amsterdam  Den Haag  Delft Zoetermeer 

2015 € 787 € 767 € 1.111 € 1.407 € 683 € 1.329 
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Wanneer mensen bij de betaling van de ziektekostenpremie een achterstand hebben van 6 maanden, dan 

wordt de premie met een boete geïncasseerd bij de bron en rechtstreeks betaald van het inkomen bij de 

werkgever of uitkeringsinstantie. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de zorgverzekeraars Menzis 

en VGZ. Hierin wordt bekeken hoe gestimuleerd kan worden dat mensen met een bijstandsuitkering uit de 

bronheffing komen en alsnog gebruik kunnen maken van de collectieve zorgverzekering. Door 

gegevensuitwisseling en vroeg-signalering van betalingsachterstanden willen de zorgverzekeraars en 

gemeente samen stappen zetten om deze mensen actief te benaderen. Doel hierbij is om deze burgers te 

activeren bij het oplossen van hun schulden en de zorgkosten (die hoger zijn door het betalen van de boete) 

weer omlaag te brengen. 

 

Veel Hagenaars met een laag inkomen hebben de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik 

ben daarom blij dat een brede groep Haagse minima al in 2014 extra ondersteuning heeft gekregen.  

 

3. Intensiveringen vanaf 2015 
In het coalitie-akkoord staat aangegeven dat werk en onderwijs de beste vormen van armoedebestrijding 

zijn. Toch zitten juist in deze tijd mensen langer thuis dan gewenst. Dat komt onder andere door de 

economische situatie van de stad. Het is cruciaal om te zorgen voor voldoende banen. Op die manier 

kunnen mensen uit de armoede komen. Er is ook een groep voor wie een hoger inkomen niet haalbaar is. 

Daarom hebben we armoedebeleid dat activerend is waar het kan en bescherming biedt waar het moet. Ik 

wil Haagse minima een goed vangnet bieden via een breed pakket aan ondersteuning. 

Vanaf 2015 kunnen de intensiveringen uit het coalitie-akkoord binnen de armoedevoorzieningen en 

schuldhulpverlening worden gerealiseerd. Hieronder staat aangegeven op welke manier het college hier 

invulling aan geeft. Ik doe dat aan de hand van de volgende nieuwe pijlers van het armoedebeleid: 

 

1. Optimale toegankelijkheid, gebruik en bekendheid van het armoedebeleid; 

2. Gelijke kansen voor kinderen uit minimagezinnen; 

3. Het zoveel mogelijk wegnemen van (financiële) belemmeringen voor ouderen met een laag 

inkomen om te participeren; 

4. Het in balans brengen van het huishoudboekje; 

5. Actief meedoen, ook met een laag inkomen; 

6. Samenwerken met de stad tegen armoede. 

 

Pijler 1: Optimale toegankelijkheid en gebruik van het armoedebeleid 

Goede armoedevoorzieningen zijn voorzieningen die ook goed gebruikt worden. Ik wil een zo hoog 

mogelijk bereik van deze voorzieningen. De in de meerjarenbegroting door uw raad vastgestelde 

topindicator is 85% bereik. Daarvoor wil ik de zichtbaarheid, de communicatie en het gemak van 

aanvragen voorop stellen.  

 

De Haagse Ooievaarspas staat centraal in mijn beleid. Het biedt korting op sportieve, culturele of 

recreatieve activiteiten met een educatief karakter. Tevens biedt de pas ouderen toegang tot gratis openbaar 

vervoer en kinderen van ouders met lage inkomens een volledige vergoeding van sport en cultuur. Alle 

kinderen met een pas kunnen in Den Haag een sport kiezen, dat is het verschil met andere grote gemeenten, 

waar deze kinderen door hulpverleners worden voorgedragen. Daarom is het bereik in Den Haag hoger
4
. In 

vergelijking met bijvoorbeeld de stadspas van Amsterdam hebben twee keer zoveel Hagenaars uit de 

doelgroep een Ooievaarspas. De toepassing van dit instrument is ook gericht: Er zijn in Den Haag op 

scholen en bij sportverenigingen speciale functionarissen om kinderen die er baat bij hebben te stimuleren 

een sport te kiezen. 

 

  

                                                      
4
 Vergelijking door het Mulierinstituut van de Haagse aanpak met de aanpak in Amsterdam en Rotterdam, 2013 (RIS 

267821) 
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Per 2015 verdwijnt door de komst van de participatiewet de mogelijkheid om categoriale bijzondere 

bijstand te verstrekken aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Er mag dan namelijk geen bijstand 

meer verstrekt worden voor aannemelijke kosten. Bij aannemelijke kosten wordt een bedrag verstrekt 

zonder dat de kosten worden aangetoond. De enige categoriale verstrekkingen die nog mogelijk blijven zijn 

de collectieve zorgverzekering en de Ooievaarspas.  Ik zie binnen deze kaders nog steeds mogelijkheden 

om bepaalde doelgroepen extra te ondersteunen. Dit doe ik door  in te zetten op toenemende bereikbaarheid 

onder deze doelgroepen. In de communicatie wil ik de focus leggen op doelgroepen, zodat zij direct kunnen 

zien wat de mogelijkheden zijn. Met een op maat gesneden pakket van minimavoorzieningen krijgt de 

betreffende doelgroep, bijvoorbeeld alleenstaande ouders, ondersteuning. 

Dit kan ook ondersteund worden door de techniek waarbij er tools ontwikkeld worden om snel inzichtelijk 

te krijgen welke ondersteuning er gegeven kan worden aan een specifieke burger. 

 

Burgers moeten goed op de hoogte worden gehouden van de mogelijkheden die de gemeente biedt, zowel 

op denhaag.nl als aan balies en in spreekkamers. Op formulieren staan vragen die nodig zijn, maar maken 

het de aanvrager niet moeilijker dan noodzakelijk. Ook voor doelgroepen die nu nog minder goed bereikt 

worden, zoals ZZP’ers. 

 

ZZP’ers 

Steeds meer mensen werken, al dan niet gedwongen door economische omstandigheden, als ZZP’er. Onder 

deze groep bevindt zich een groeiend aandeel aan werkende armen. Door prijsconcurrentie of simpelweg te 

weinig opdrachten bevindt deze groep zich op of rond de armoedegrens. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek 

(RIS 260890) dat werkende armen minder gebruik maken van minimavoorzieningen, en de groep 

zelfstandigen zonder personeel in het bijzonder. Een reden om een voorziening niet te gebruiken is dat het 

bepalen van de inkomenspositie van een ZZP’er ingewikkeld is. Daar is nu een hele boekhouding voor 

nodig. Om de drempel om een aanvraag te doen voor deze groep weg te nemen, laat ik onderzoeken of de 

aanvraagprocedure voor minimavoorzieningen voor een zelfstandige vereenvoudigd kan worden. Ook 

introduceert het college een belastingpauze voor ZZP’ers en kleine ondernemers met een laag inkomen. Ik 

wil dienstverlening zoals schuldpreventie, de belastingpauze en minimavoorzieningen gaan aanbieden door 

de sociaal raadslieden op afspraak spreekuur laten houden bij voor ondernemers herkenbare plekken zoals 

het Haags Ondernemershuis.  

Voor het optimaliseren van de toegang tot maar ook voor het gebruik van de minimavoorzieningen is in 

2015 € 675.000 beschikbaar. Hiermee kan ook toenemend gebruik door bijvoorbeeld ZZP’ers betaald 

worden. 

 

Pijler 2: Gelijke kansen voor kinderen met het Kindpakket 

Goed onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van mensen en vormt daarmee ook de drijvende kracht 

voor een duurzame economische ontwikkeling van Den Haag. Daarnaast wil ik het belang van sport en 

cultuur voor de ontwikkeling van een kind benadrukken. Ik heb grote zorg over de meer dan 20% van de 

Haagse kinderen die opgroeien in armoede. Elk kind moet niet alleen kunnen beschikken over voedsel, 

kleding en andere basisbehoeften, maar moet ook mee kunnen op schoolreis, lid van de bibliotheek kunnen 

worden en kunnen sporten of muziek maken. Voor armoedebestrijding voor kinderen door middel van een 

kindpakket stelt het college € 1 mln. extra beschikbaar. Hiervoor wil ik allereerst de zaken die we al goed 

doen, nog beter doen. Daarmee zorg ik voor:  

 Gratis voorschool voor peuters met een Ooievaarspas. 

De voorschool is van belang om te grote (taal)achterstanden te voorkomen bij de start van de 

schoolcarrière. Dit maakt al onderdeel uit van het bestaande beleid. Een eigen bijdrage voor ouders met 

een Ooievaarspas als financiële drempel past niet bij toegankelijkheid. Daarom is de eigen bijdrage 

voor de aanschaf van de Ooievaarspas vanaf 2014 afgeschaft. In het coalitie-akkoord is bepaald dat een 

eigen bijdrage voor de aanschaf van de Ooievaarspas ook vanaf 2015 niet wordt gevraagd. 

 Een schoolspullenpas voor leerlingen met een Ooievaarspas 
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Bij aanvang van een schooljaar zijn pennen en schriften nodig. Voor de brugklas vaak ook dure zaken 

als een rekenmachine of laptop c.q. tablet. Dit schooljaar hebben 16.700 kinderen gebruik gemaakt van 

de schoolspullenpas. De samenwerking met Leergeld is zeer succesvol gebleken met een hoger bereik 

onder de doelgroep als gevolg. Ik wil komend jaar dan ook graag de samenwerking met leergeld voor 

de verstrekking van schoolspullen voortzetten. 

 Computers en fietsen voor leerlingen van ouders met een laag inkomen 

Tevens verstrekt Leergeld zo nodig opgeknapte computers of een fiets voor school. Er wordt op mijn 

verzoek een wachtlijst van brugklassers voor de fietsen weggewerkt. Tevens zal de eigen bijdrage van 

€50,00 voor een fiets worden gehalveerd tot €25,00, omdat vooral ouders met schoolgaande kinderen 

minder ruimte in hun budget hebben dan in het verleden. 

 Volledige vergoeding sportlidmaatschap of deelname culturele activiteit 

Sport en cultuur zijn en blijven gratis voor kinderen met een Ooievaarspas. Daardoor is het aantal 

kinderen onder de doelgroep dat sport met de Ooievaarspas in Den Haag gegroeid van een paar 

honderd tot 6 à 7 duizend. De attributen die nodig zijn, zoals instrumenten of sportkleding, kunnen via 

Leergeld worden verstrekt. Ook hiervoor is het aantal aanvragen in 2014 met 20% gestegen en ik wil 

met Leergeld bespreken hoe we in 2015 een nog groter aantal kinderen kunnen bereiken. 

 Winterkleding voor kinderen waarvan de ouders het extra moeilijk hebben 

Ouders in de schuldhulpverlening hebben vaak geen mogelijkheden om te reserveren voor grotere 

uitgaven als winterkleding of goede schoenen voor hun kinderen. Zij dienen maximaal tot hun 

draagkracht af te lossen. Helaas neemt deze groep ouders toe. Kinderen mogen hier niet de dupe van 

worden. Met Leergeld overleg ik over de exacte inzet in 2015. 

 Betrekken van kinderen 

Leergeld Kids geven advies over het te voeren beleid. Zij hebben de gemeente en de nationale 

kinderombudsman bijvoorbeeld op het probleem van de winterjassen gewezen. Om de 

schoolspullenpas te introduceren zijn per school kinderambassadeurs opgeleid. Met de kinderen uit de 

doelgroep zal nog nadere invulling aan het totale kindpakket worden gegeven. Vervolgens zal ik u in 

de loop van 2015 informeren over de exacte besteding van de extra middelen. 

 

Pijler 3: Participatie van ouderen met een laag inkomen 

Het is belangrijk dat ouderen in staat zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij. Het college wil 

financiële belemmeringen daarbij zo veel mogelijk wegnemen. Voor ouderen met een laag inkomen heb ik 

drie speerpunten: 

 Ik ga het aanbod voor ouderen met de Ooievaarspas uitbreiden. 

In het bijzonder gaat het om meer bewegen voor ouderen om mobiliteit te behouden en vallen te 

voorkomen. Hiermee is het aanbod ondersteunend aan de doelstellingen binnen de WMO om ouderen 

langer zelfstandig thuis te laten wonen. Maar ook het overig aanbod specifiek geschikt voor ouderen 

zal worden verruimd. Dit maakt deel uit van de € 1mln. aan intensiveringen op het aanbod van de 

Ooievaarspas. 

  Extra bijdrage in de zorgverzekering voor AOW-gerechtigden 

Ouderen hebben vaak te maken met hogere zorgkosten. De gemeentelijke bijdrage in de premie voor 

de collectieve zorgverzekering heb ik daarom met €10 per maand verhoogd. Dit bedrag compenseert 

het wegvallen van het Ouderenfonds in Den Haag. De kosten voor deze regeling bedragen € 1,4 mln. 

 Gratis Openbaar Vervoer voor ouderen blijft en wordt uitgebreid 
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Ouderen met een Ooievaarspas kunnen ter vergroting van de mobiliteit gratis met het openbaar vervoer 

reizen in de stad. Ik wil deze voor veel ouderen zo belangrijke voorziening voortzetten en verbeteren. 

Zo kunnen ouderen vanaf 2015 ook tijdens de spits kosteloos gebruik maken van het gratis OV. 

 

Pijler 4: Huishoudboekje in balans en zelfredzaamheid vergroten 

Een gezonde financiële huishouding is een voorwaarde om goed voor jezelf en je omgeving (bijvoorbeeld 

het eigen gezin) te zorgen. Mensen moeten voldoende budget hebben om gezond te eten en te sporten. 

Armoede en financiële problemen brengen zoveel stress met zich mee dat mensen daar niet alleen 

ongelukkig van kunnen worden maar ook in andere opzichten minder goed functioneren. Ook moet er 

ruimte in het budget zijn voor op participatie gerichte uitgaven. Vooral als er kinderen in het gezin zijn.  

Uiteraard biedt betaald werk de beste oplossing voor financiële problemen en moet waar mogelijk 

deelname aan betaald werk worden gestimuleerd. In het stelsel van inkomen en uitgaven zie ik verder nog 

mogelijkheden tot verbetering. Soms weten burgers niet op welke voorzieningen zij recht hebben of er is te 

weinig zicht op waar het geld aan op gaat. Hierin kan de gemeente extra ondersteuning bieden, 

bijvoorbeeld via de bestaande cursus ‘Weet wat je besteedt’ en de Sociaal Raadslieden. Verder is het 

belangrijk dat de burger gebruik maakt van alle toeslagen en aftrekposten. Ik ga houders van een 

Ooievaarspas gericht adviseren hierover. Met het advies worden tegelijkertijd onterechte teruggaven vanuit 

de Belastingdienst voorkomen. Hiermee wordt een stap gezet om het huishoudboekje op orde te brengen.  

 

Sturen op lasten en inkomensondersteuning 

 

Sturen op lasten 

De hoogte van de vaste lasten zijn in de afgelopen jaren harder gestegen dan het sociaal minimum. Het is 

daarom van belang niet alleen inkomensondersteuning te geven waar dat nodig is, maar ook te sturen op de 

lasten. Naast algemene bestedingscursussen is het mogelijk ook een aantal vaste lasten positief te 

beïnvloeden: 

 Energiekosten besparen 

Voor houders van een Ooievaarspas is het mogelijk om een energie advies aan te vragen en een box met 

energie besparende maatregelen te ontvangen. Met de uitvoerder heb ik afgesproken om meer keuze aan te 

brengen in de besparende maatregelen, zodat maatwerk mogelijk is en de aanpak meer te richten op 

groepen met problemen (zoals betalingsachterstanden en/of hoge energie rekeningen).  

 

 Zorgkosten 

De zorgkosten worden in de hand gehouden door de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM). De 

collectieve zorgverzekering voor minima in Den Haag onderscheidt zich op twee belangrijke punten van de 

andere gemeenten. Ten eerste kunnen minima uit twee aanbieders kiezen, waar anderen een contract met 

slechts 1 aanbieder hebben. Ten tweede zijn voor minima het verplicht eigen risico en eigen bijdragen 

meeverzekerd. Doel van de verzekering is het bieden van een goed aanvullend pakket gericht op de 

doelgroep. Er wordt een inkomensafhankelijke gemeentelijke bijdrage per betalende verzekerde verstrekt 

om de premie betaalbaar te houden. Met het meeverzekeren van de eigen bijdragen en het verplicht eigen 

risico onder de basisverzekering wordt voorkomen dat mensen voor financiële verrassingen komen te staan. 

Het eigen risico bedraagt per € 375,00 per 2015. Dat is voor mensen met een minimuminkomen nauwelijks 

in één keer op te brengen en zit daarom al in de maandelijks te betalen zorgpremie. 

De verzekering is populair bij de doelgroep gelet op het aantal van 36.500 betalende verzekerden (50.000 

verzekerden inclusief kinderen). Ongeveer één op de tien Haagse burgers is dus via dit collectieve contract 

verzekerd. De contracten met de huidige verzekeraars lopen eind 2015 af. Er zullen nieuwe contracten 

worden gesloten waarbij ruimte is voor vernieuwing, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, 

ketensamenwerking, het voorkomen van schulden en de samenstelling van het pakket.  

 Woonlasten 
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De woonlasten kunnen er de oorzaak van zijn dat het huishoudboekje niet in balans is. Vooral het aflossen 

van schulden is nauwelijks mogelijk als de woonlasten te hoog zijn. Ik wil ook ondersteuning bieden via de 

bijzondere bijstand om iemand de kans te bieden om naar goedkopere woonruimte te verhuizen. Daarnaast 

geeft de GKB advies aan burgers met een koopwoning die de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. 

Hiervoor wordt binnen het project ‘Schakel’ samengewerkt met de bankensector. 

Om het huishoudboekje op orde te brengen is het naast het verlagen van de lasten, ook van belang om 

bepaalde noodzakelijke kosten te vergoeden. Dat kan via de bijzondere bijstand.  

 

Inkomensondersteuning: maatwerk via bijzondere bijstand  

Zowel op rijksniveau als in het coalitie-akkoord staat maatwerk via de individuele bijzondere bijstand weer 

centraal bij de aanpak van armoedeproblematiek. Het college heeft vanaf 2015 € 2mln. aan extra middelen 

voor individuele bijzondere bijstand gereserveerd. Behalve om te voldoen aan een groeiende vraag, maakt 

deze intensivering het mogelijk om een aantal voor de burger positieve bijstellingen te doen op het huidige 

beleid ten aanzien van de bijzondere bijstand. Te denken valt aan: 

 Voor medische kosten kan bijzondere bijstand verstrekt worden als de zorgverzekering de kosten 

niet volledig vergoedt. Denk aan tandartskosten of dieetkosten. Wel wordt van een aanvrager 

verwacht dat hij bij structurele kosten zijn verzekering aanpast aan zijn medische situatie. 

 Er wordt bij het aflossen van leenbijstand (voor bijvoorbeeld huisraad) meer rekening gehouden 

met de financiële situatie waarin de aanvrager verkeert. Dit om te voorkomen dat een aflossing op 

een lening een schuldensituatie elders creëert. 

 Ouders met een kind dat naar een medisch kinderdagverblijf gaat kunnen bijzondere bijstand 

krijgen voor de eigen bijdrage die hiervoor gevraagd wordt. 

 De vermogensgrens voor de draagkracht in het vermogen bij bijzondere noodzakelijke kosten 

wordt naar boven bijgesteld naar de grens die bij een uitkering voor levensonderhoud wordt 

gehanteerd. Dit scheelt extra controles. Ook wordt spaarzaamheid op deze wijze niet bestraft. 

 Er wordt rekening gehouden met de kosten van kinderopvang bij het bepalen van de financiële 

draagkracht van werkende alleenstaande ouders. Dit maakt dat zij langer gebruik kunnen maken 

van bijzondere bijstand. 

Met bovenstaande aanpassingen biedt het college vanaf 2015 meer mogelijkheden om burgers bij 

onverwachte, noodzakelijke meerkosten en activering te ondersteunen. Mensen hebben wel eens financieel 

pech. Dan is het goed dat er een vangnet is. Belangrijk is dat er vervolgens oog is voor het voorkomen van 

herhaling. Een aanvraag voor individuele bijzondere bijstand kan een signaleringsfunctie hebben voor 

aanvullende dienstverlening en gerichte ondersteuning. Ook kan bijzondere bijstand een onderdeel vormen 

van een breder stelsel van hulpverlening. Te denken valt aan de dienstverlening van de sociale wijkteams, 

naar aanleiding van keukentafelgesprekken, zoals het verstrekken van bijzondere bijstand, vroegsignalering 

en preventie in het kader van schuldhulpverlening.  

Per 2015 zal de aanvrager van complexere bijzondere bijstand een gesprek krijgen bij SZW. Als vervolg 

kan bijvoorbeeld een financieel adviesgesprek of een cursus door de budgetcoaches van SZW worden 

aangeboden. 

 

Vergoedingen voor chronisch zieken en gehandicapten 

In mijn brief van 30 oktober jongstleden (RIS 277560) heb ik aangegeven dat ik u nader zou berichten over 

vergoedingen voor medische kosten per 2015. Er staat voor chronisch zieken een aantal veranderingen op 

stapel: er worden twee rijksregelingen (de Wettelijke tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

en de compensatie eigen risico) overgeheveld naar lokaal niveau. De overheveling gaat echter wel gepaard 

met forse kortingen op de daartoe door het rijk aan de gemeenten beschikbaar gestelde budgetten. Er blijft 

minder dan een derde van het budget over. Door deze forse korting kunnen niet alle negatieve effecten 

gecompenseerd worden, maar met onderstaand pakket aan maatregelen blijft zorg ook voor Haagse burgers 

met een lager inkomen (financieel) toegankelijk en worden de beschikbare middelen doelmatig ingezet om 

daadwerkelijke meerkosten van chronisch zieken te compenseren. 

 

Chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum kunnen vanaf 

komend jaar een bijdrage ad. € 125,- krijgen voor aannemelijke meerkosten ten gevolge van hun ziekte. 
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Het gaat om mensen die beschikken over een geldige Wmo/ CIZ indicatie (vanaf 2015 wijkverpleging). 

Met de regeling wordt de doelgroep deels gecompenseerd voor het wegvallen van landelijke regelingen. De 

kosten van deze regeling bedragen € 4,5 mln. In de uitwerkingen van de toezeggingen aan de commissie 

Samenleving (RIS 278561) is dit reeds toegelicht. Het totaalpakket aan ondersteuning voor zorg en ziekte 

vanuit de minimavoorzieningen ziet er als volgt uit: 

 
Tabel 2: ondersteuning medische kosten Den Haag per 2015 

Inkomensgrens Voorzieningen 

Tot 110% van sociaal minimum € 20,00 p/m premiekorting collectieve 

zorgverzekering (€10,00 extra premiekorting 

voor ouderen) 

€ 125,00 p/j tegemoetkoming chronisch zieken 

Individuele bijzondere bijstand 

Tussen 110% -130% sociaal minimum € 10,00 p/m premiekorting collectieve 

zorgverzekering (€10,00 extra premiekorting 

voor ouderen) 

€ 125,00 p/j tegemoetkoming chronisch zieken 

Individuele bijzondere bijstand  

Tussen 130%-150% sociaal minimum € 125,00 p/j tegemoetkoming chronisch zieken 

Individuele bijzondere bijstand  

 

Directe zorgkosten en het eigen risico worden binnen de collectieve zorgverzekering gecompenseerd. De 

aanvullende verzekering dekt onder meer een bril, de tandarts, fysio en het verplicht eigen risico. Ook de 

eigen bijdrage voor de hulp in het huishouden is meeverzekerd. Voor de eigen bijdrage Wmo 

maatwerkvoorziening ondersteuning laat ik onderzoeken of deze nog dit jaar of in ieder geval per 2016 kan 

worden meeverzekerd. Het is van groot belang dat de verzekering financieel bereikbaar blijft. Daarom heb 

ik de premie bijdrage verhoogd, zodat de minima die aan de collectiviteit deelnemen een lagere premie 

betalen. De extra premiebijdragen kosten € 2 mln. Voor indirecte zorgkosten is er de gemeentelijke 

tegemoetkoming voor chronisch zieken. Mochten beide voorzieningen wegens een stapeling van kosten 

niet toereikend zijn, en kunnen de kosten niet uit het eigen inkomen of vermogen worden betaald, dan biedt 

de individuele bijzondere bijstand een vangnet. 

 

Inkomensondersteuning langdurige minima 

Met de komst van de participatiewet wordt de langdurigheidstoeslag in de bijstand per 2015 vervangen 

door een individuele inkomenstoeslag. Deze individuele toeslag is evenals de individuele bijzondere 

bijstand, bedoeld voor personen die deze - gelet op hun individuele omstandigheden - echt nodig hebben. 

De rechtvaardiging van de individuele inkomenstoeslag is dat mensen die langdurig van het sociaal 

minimum afhankelijk zijn, over het algemeen geen mogelijkheden meer hebben om te reserveren voor 

(onverwachte) hoge kosten, zoals voor vervangingsuitgaven die na verloop van tijd onvermijdelijk zijn. De 

inkomenstoeslag stelt hun in staat om zelfstandig hun huishouden te voeren, waarbij een beroep op 

individuele bijzondere bijstand waar mogelijk voorkomen wordt.  

De toeslag is niet bedoeld als een financieel extraatje voor niet-willers. Als de belanghebbende een recidive 

maatregel opgelegd heeft gekregen in verband met arbeidsinschakeling is er sprake van onvoldoende 

inspanningen die de belanghebbende heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen en vervalt het 

recht op een inkomenstoeslag. De keuze om bij recidive een burger uit te sluiten van de inkomenstoeslag is 

ingegeven door het feit dat in dat geval iemand willens en wetens onvoldoende inspanningen verricht om 

tot inkomensverbetering te komen. 

 

Gevolgen van wetwijzigingen op de minimavoorzieningen 

Als gevolg van de Participatiewet komt de aanvulling van 20% van het wettelijk minimumloon voor 

alleenstaande ouders ten opzichte van alleenstaanden binnen onder andere de WWB, de IOAW en de IOAZ 

te vervallen. Deze doelgroep krijgt ter (gedeeltelijke) compensatie een verhoging van het kindgebonden 

budget. Dit bedrag wordt via de Belastingdienst betaalbaar gesteld. Het netto inkomen zal zo’n € 20,- per 

maand lager uitvallen. Daarmee zou de bestaande inkomensgrens voor minimavoorzieningen ook lager 
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worden. Binnen het overgangsrecht van de Participatiewet blijft de huidige norm voor alleenstaande ouders 

tijdelijk bestaan. Ik laat de inkomensgrens voor minimavoorzieningen en de nieuwe individuele 

inkomenstoeslag voor alleenstaande ouders daarom ongewijzigd ten opzichte van 2014.  Hiermee voorkom 

ik dat er alleenstaande ouders door de normwijziging buiten de boot vallen en geen gebruik kunnen maken 

van armoedevoorzieningen.  

 

Voorkomen, oplossen en beheersbaar maken van schulden 

 

Brede toegankelijkheid schuldhulpverlening 

Armoede en schulden hangen nauw met elkaar samen. Schulden zijn soms het gevolg van armoede, maar 

kunnen ook armoede veroorzaken. Door aflossingen, betalingsregelingen of loonbeslagen kan het 

besteedbaar inkomen zeer laag worden. Wanneer (problematische) schulden blijven bestaan heeft dit 

allerlei negatieve gevolgen. De bestaansonzekerheid en daarmee gepaard gaande stress leiden tot 

gezondheidsproblemen, langere uitkeringsafhankelijkheid of een hoger ziekteverzuim op de werkvloer. 

Landelijk is de trend dat de toelating tot schuldhulpverlening steeds strenger wordt. Het college vindt het 

belangrijk dat mensen perspectief krijgen om schulden op te lossen of in ieder geval beheersbaar te houden. 

Daarom zet het college in op het breed toegankelijk houden van de schuldhulpverlening. 

 

Samenwerking met woningcorporaties 

De gemeente Den Haag werkt in het project “Vermindering Huisuitzettingen” samen met de 

woningcorporaties Haag Wonen, Staedion en Vestia. Hiermee voorkomen we huisuitzettingen van sociaal 

kwetsbaren vanwege huurschuld. Ook kan hulp worden geboden bij het op orde brengen van de financiën 

en problemen op andere leefgebieden. De corporaties signaleren problematische schuldensituaties bij hun 

huurders. Vervolgens melden zij huurders aan bij de gemeente op urgentie en sociale kwetsbaarheid. 

Daarna zoekt de gemeente contact met die huurders. De gemeente kan hen helpen bij het voorkomen van 

een aangekondigde huisuitzetting. Ook kan de gemeente ondersteuning bieden of informatie geven over 

hoe die huurders zelf hun schulden kunnen regelen. De Haagse aanpak blijkt succesvol. Daarom wordt het 

project voortgezet. 

 
Inzet van vrijwilligers bij schulden 

Vrijwilligers staan in een andere verhouding tot de burger dan de professional. Vrijwilligers leggen geen 

sancties op en zijn minder gebonden aan regels en beperkingen in tijd. Hierdoor ontstaat een 

vertrouwensband. Door de persoonlijke benadering kan een vrijwilliger iemand met financiële problemen 

motiveren om zijn of haar problemen aan te pakken. Bovendien kijkt de vrijwilliger achter de voordeur. 

Hierdoor is de vrijwilliger een belangrijke schakel in het vroegtijdige signaleren van problemen. 

Daarom ondersteunt de gemeente verschillende maatjesprojecten van maatschappelijke organisaties, zoals 

het Rode Kruis, STEK en Vluchtelingenwerk. De ondersteuning gebeurt in verschillende vormen. De 

gemeente geeft voorlichting en training aan professionals en vrijwilligers, stimuleert onderlinge contacten 

en kennisdeling tussen de maatschappelijke organisaties door het faciliteren van een stedelijk overleg, en 

geeft financiële ondersteuning (subsidies). De samenwerking is onlangs uitgebreid met Schuldhulpmaatje 

Den Haag. 

 

Intensivering schuldhulpverlening 

Veel huishoudens komen niet meer uit met hun inkomen. Als gevolg daarvan registreerden de NVVK-

leden meer aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Dit aantal steeg van 84.500 in 2012 tot bijna 89.000 in 

2013. Sinds het begin van de cisis in 2008 is het aantal schuldenaren dat zich aan de balie van de 

schuldhulpverlening meldde meer dan verdubbeld. Ook steeg de gemiddelde schuld van € 33.500,00 in 

2012 naar € 37.700,00 in 2013. Er waren gemiddeld 14 verschillende schuldeisers.
5
 Er bestaat niet zoiets 

als een schuldenplafond. Op basis van de huidige ontwikkeling mag verwacht worden dat de omvang van 

de schuldenproblematiek de komende tijd niet vermindert. Uit landelijk onderzoek blijkt dat voor ongeveer 

een derde van de mensen die vanwege problematische schulden hulp zoeken er vooralsnog geen uitzicht is 

                                                      
5
 NVVK, Jaarverslag 2013 “Meer met minder”, mei 2014, pag. 12. De NVVK is de branche-organisatie voor 

professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening in Nederland. 
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op een schuldenvrije toekomst.
6
 In Den Haag is dit niet anders. In het coalitieakkoord is besloten tot het 

versterken van de schuldhulpverlening. Hiervoor komt structureel € 1 miljoen extra beschikbaar. 

Een complicatie van de huidige werkwijze is dat de burger met financiële problemen wordt doorgeleid naar 

schuldhulpverlening op een moment dat de administratie vaak nog niet geordend is en de inkomsten en 

uitgaven nog niet in evenwicht zijn. Hierdoor ontstaat in het vervolg van het proces veel uitval. Ook heeft 

dit een negatieve invloed op de doorlooptijden. Het proces wordt anders ingericht zodat de 

schuldhulpverlening toegankelijker wordt. Ook worden nieuwe producten ontwikkeld. De aanleiding om 

deze producten te ontwikkelen is om mensen met (voorlopig) onoplosbare problemen en schulden toch te 

helpen om de financiën weer beheersbaar te maken. Er is sprake van maatwerk. 

 De toeleiding richting schuldhulpverlening wijzigt. Eerst wordt een groepsgewijze voorlichting 

gegeven. Hierdoor ontstaat meer tijd voor uitleg. De burger krijgt zo meer gelegenheid om de grote 

consequenties (auto weg doen, huis verkopen, kostgeld vragen van meerderjarige inwonende kinderen) 

van een traject van schuldhulpverlening te overdenken en aanvaarden. Daarna vindt een Workshop 

Administratie Sorteren plaats. Tijdens die workshop ordent de klant zijn administratie en vult hij de 

aanvraag schuldhulpverlening in. Als de aanvraag compleet is, dan vindt aansluitend een individueel 

intakegesprek plaats. Het voordeel ten opzichte van de huidige situatie is dat de administratie geordend 

is en er een overzicht is van alle schulden. Hiermee voorkomen we dat mensen later uitvallen of 

aanvragen later moeten worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat er niet-regelbare schulden blijken te 

zijn.  

 Vervolgens start een Kortdurend stabilisatietraject. Dit traject duurt maximaal 3 maanden. Het doel is 

om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. De inkomsten worden gemaximaliseerd door 

regelingen aan te vragen waarvan nog geen gebruik wordt gemaakt. Uitgaven worden tot een minimum 

beperkt en de beslagvrije voet gegarandeerd. Eerder gaven de organisaties die zijn verenigd in ‘Delen 

achter de duinen’ in hun inspiratienota al aan dat de beslagvrije voet lang niet altijd gerespecteerd 

wordt door schuldeisers. Na de stabilisatie kan alsnog worden doorgeleid richting schuldhulpverlening 

of naar het hieronder beschreven product Administratieve begeleiding. Door eerst te stabiliseren 

worden de doorlooptijden korter. Het huishoudboekje is al op orde gebracht voordat het schuldregelen 

begint. 

 Nieuw product Administratieve begeleiding (AB). In het kader van de drie decentralisaties (3D) start 

een pilot op 1 januari 2015. Hiermee worden naar verwachting ca. 700 personen ondersteund bij het op 

orde houden van hun huishoudboekje. Dit biedt een oplossing voor mensen die, bijvoorbeeld vanwege 

een verstandelijke beperking,  niet in staat zijn zelf hun administratie en financiën op orde te houden, 

en die ook geen sociaal netwerk hebben waarin dat kan worden geregeld. Vaak zal de inzet van de 

gemeente onderdeel uitmaken van de hulpverleningsketen. Voor dit product is, naast de inzet vanuit de 

schuldhulpverlening, € 0,5 mln. aan extra middelen vanuit de programmabegroting 3D beschikbaar 

gesteld. 

 Nieuw product Duurzaam Financiële Dienstverlening (DFD), voor klanten voor wie het 

schuldenpakket niet volledig gesaneerd kan worden. Het doel is het in evenwicht houden van 

inkomsten en uitgaven van de burger, het voorkomen van bovenmatig beslag en het treffen van 

betalingsregelingen voor de meest belemmerende of bedreigende schulden. Het is er op gericht de 

maatschappelijke positie van de burger niet te laten verslechteren en hem op langere termijn rijp te 

maken voor een volledige schuldsanering. In de loop van 2015 wordt gestart met deze dienstverlening. 

De NVVK, de landelijke branchevereniging voor schuldhulpverlening, adviseert ook om zulke 

dienstverlening aan te bieden. Verder worden de beleidsregels van schuldhulpverlening volgend jaar 

ook aangepast vanwege de nieuwe producten en daarmee samenhangende toegankelijkheid.  

 Ondernemers hebben last van het huidige economisch klimaat. Maar zij gaan ook vaak failliet door een 

gebrek aan financieel inzicht. Wanneer zij geen controle hebben over hun inkomsten en uitgaven, dan 

stellen zij verkeerde prioriteiten. Hierdoor komen zij in de financiële problemen. Daarom kunnen in 

2015 120 ZZP’ers met financiële problemen worden ondersteund en begeleid via het Instituut voor 

Wijkeconomie en Ondernemerschap (IVWO) in het ondernemershuis. De ondersteuning helpt hen 

zowel zakelijk als privé bij het op orde brengen en houden van hun huishoudboekje. Ook is er aandacht 

                                                      
6
 N. Jungmann e.a., Onoplosbare schuldsituaties, november 2014, pag. 20. 
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voor het vergroten van algemene ondernemersvaardigheden zoals slimme marketing en effectief 

management. Hierdoor kunnen de ondernemers hun inkomsten uit het bedrijf optimaliseren, zodat de 

kans op armoede vermindert. Ten slotte wordt in 2015 ook bij de schuldhulpverlening meer ingezet op 

het ondersteunen van ZZP’ers. Dat doe ik via minnelijke schuldregelingen. Nu worden ZZP’ers nog 

uitgesloten van de schuldhulpverlening. 

 

Pijler 5: Actief zijn en participeren 

Het college vindt het belangrijk dat mensen actief zijn in de stad. Liefst werkend, maar als dat (nog) niet tot 

de mogelijkheden behoort met vrijwilligerswerk of andere vormen van participatie.  Dit wil ik bevorderen 

door het aanbod van de Ooievaarspas met extra mogelijkheden uit te breiden. Hierbij schenk ik ook 

aandacht aan oudere werklozen die bijvoorbeeld geen ervaring hebben met online solliciteren of gebruik 

van sociale media. Te denken valt aan: 

 

 Online sollicitatie trainingen, jezelf leren presenteren, goede CV schrijven etc.; of een gratis cursus 

via de bibliotheek 

 Cursus sociale media (LinkedIn en andere) waar je jezelf aan potentiële werkgevers kunt 

presenteren; 

 Met korting naar de kapper als je gaat solliciteren; 

 Gerichte trajecten voor gratis sport en gezondheid voor baanzoekers; 

 Mensen die niet in een sollicitatietraject zitten motiveren als vrijwilliger bij een sportvereniging 

(aanbieder) te gaan werken; 

 Actie- en wijkgerichte aanpak om pashouders te motiveren de pas ook daadwerkelijk te gebruiken. 

 

Door inzet van professionals (casemanagers, sociaal raadslieden) en vrijwilligers kan de doelgroep verder 

ondersteund en aangespoord worden. Hierbij kan ook aan een verdere actieve benadering gedacht worden. 

Bijvoorbeeld om vanuit bestandsanalyse te kijken of er doelgroepen zijn die structureel minder gebruik 

maken van voorzieningen en op deze manier hun positie niet of te weinig kunnen verbeteren. Deze burgers 

wil ik voor een gesprek uitnodigen.  

 

Verder ben ik van plan om een vrijwilligersteam op te zetten voor de Ooievaarspas. Deze vrijwilligers 

kunnen mensen uit hun eigen achterban motiveren om te participeren in het sport- en cultuuraanbod van de 

Ooievaarspas. Deze vrijwilligers kunnen geworven worden uit het bestand van SZW van 

uitkeringsgerechtigden die op dit moment niet bemiddeld worden naar werk. Zij kunnen ook als maatje 

mee met andere pashouders die dreigen te vereenzamen of geen gebruik van de mogelijkheden maken. 

Tenslotte wil ik het pasaanbod zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. 

Daarvoor wil ik een inspraakgroep met betrokken pashouders instellen. Ook binnen de individuele 

bijzondere bijstand zie ik aanvullende mogelijkheden om te (laten) activeren en participeren. Te denken 

valt aan een vergoeding voor vervoer voor vrijwilligers. 

 

Pijler 6: Samenwerken met de stad tegen armoede 

De zorg voor minima in onze stad wordt gedeeld door tal van particulieren, groepen en maatschappelijke 

organisaties. Deze grote betrokkenheid kan segregatie tegengaan. Een mooi voorbeeld is het project ‘Jarige 

Job’ bedoeld voor het vieren van de verjaardag op school door kinderen, waarvan de ouders er het geld niet 

voor hebben. Dit project wordt in Den Haag uitgevoerd door Leergeld uitsluitend op basis van particuliere 

inzet en middelen. Ik wil daarom mijn beleid mede vormgeven in samenwerking met particuliere 

organisaties en fondsen. Onlangs hebben organisaties verenigd in 'Den Haag Achter de Duinen' hun visie 

en vragen voor de toekomst bij de gemeente neergelegd. Ook dit biedt ons een kans het beleid gericht op 

burgers met een laag inkomen in samenwerking verder te ontwikkelen. 

 

Ik wil ook de samenwerking met de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen voortzetten. Deze stichting 

brengt particuliere en charitatieve fondsen bijeen en beheert voor de gemeente een tiental fondsen in 2015. 

Het wellicht bekendste Haagse fonds, het suppletiefonds, is opgezet om als laatste redmiddel bijvoorbeeld 

de afsluiting van gas of een huisuitzetting van kwetsbare huishoudens te voorkomen. Maar ik wil de 
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schijnwerper richten op een kostbaar kleinood: het Haags Talentenfonds. Voor toptalenten, waarvan de 

ouders de (toegang tot) de vervolgopleiding absoluut niet kunnen betalen is hulp mogelijk. Toptalenten zijn 

schaars en er worden 10 – 15 aanvragen per jaar toegekend. De gemeente draagt voor een kwart bij. De 

overige 75% van de middelen komt van particulieren en fondsen. Het gaat hier niet om de grote aantallen 

maar om kwaliteit. Talenten krijgen de mogelijkheid hun potentie te realiseren en gaan niet verloren voor 

de maatschappij. 

 

4. Financiën 
De Haagse uitgaven voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening bedragen per 2015 € 62,4 mln.  

In de onderstaande tabel staan de in deze brief benoemde intensiveringen opgesomd. De extra middelen uit 

het coalitie-akkoord (€7 mln.), de extra rijksmiddelen voor inkomensondersteuning van chronisch zieken 

(€6 mln.), de extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2015 (€0,7mln.) en de 

middelen voor administratieve begeleiding (€0,5mln.) bieden voor 2015 afdoende dekking voor deze 

plannen.  Met een deel van deze intensiveringen zoals de zorgverzekering is het college in 2014 al gestart.  
 

Tabel 4: Intensiveringen Armoedebeleid Den Haag 

Nieuwe activiteiten  2015 

 Wegnemen drempels/toegankelijkheid/Toegang ZZP   €                       675.000  

 Actieplan kinderen    €                   1.000.000  

 Ooievaarspas intensivering (incl. toename  OV65+)    €                   1.000.000  

 Verhoging premiebijdrage zorgverzekering   €                   2.000.000  

 Extra premiebijdrage zorgverzekering ouderen   €                   1.400.000  

 Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten    €                   4.500.000  

 Bijzondere bijstand maatwerk    €                   2.000.000  

 Administratieve begeleiding   €                       500.000  

 Versterken schuldhulpverlening    €                   1.000.000  

TOTAAL  €        14.075.000  

 

5. Conclusie 

Met bovenstaande punten geef ik invulling aan de ambities ten aanzien van armoedebestrijding die in het 

coalitie-akkoord staan verwoord. Ik wil de burgers die het financieel moeilijk hebben krachtig en effectief 

ondersteunen. Wij staan als stad voor de uitdaging om negatieve gevolgen van armoede tegen te gaan, 

kwetsbare mensen bescherming te bieden en iedereen actief mee te laten doen. Met een goede 

communicatie en toegankelijkheid van voorzieningen wil ik mensen bereiken. Drempels als een eigen 

bijdrage voor de Ooievaarspas of lastige procedures passen hier niet bij. Speciale aandacht gaat uit naar 

ZZP’ers en werkende armen. Ik wil meer aansluiten op de behoeften van ZZP’ers. Juist voor het vergroten 

van bereik onder werkende armen is de inkomensgrens van verschillende regelingen in navolging van de 

Ooievaarspas nu 130%.  

 

Maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken zijn van sterke invloed op de positie van minima. De 

mogelijkheden om te participeren en mee te doen in de samenleving mogen hierdoor niet onmogelijk 

worden gemaakt. Iedere Haagse burger verdient perspectief op een betere toekomst, actief en zonder 

armoede. Ik hou daarom de vinger aan de pols in de stad, door in gesprek te gaan met betrokken partijen en 

door middel van onderzoeken zoals de armoedemonitor en de minima-effectrapportage. Zowel het effect 

als het bereik van het armoedebeleid wordt op deze manier gemeten. Op basis hiervan zet ik aanvullend 

beleid in of wijzig ik voorzieningen waar mogelijk en nodig.  Daarvan stel ik u uiteraard op de hoogte. 

 

Met dit beleid pakt het college armoedeproblematiek over de gehele linie aan. Met werk en scholing waar 

mogelijk en ondersteuning waar nodig. Ik ben er trots op dat Den Haag zich om haar meest kwetsbare 

burgers bekommert.  Het gaat om een grote groep Haagse burgers (ruim 44.000 huishoudens), waaronder 

23.500 kinderen en meer dan 10.000 65-plushuishoudens, die de kans moet hebben om volwaardig mee te 
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doen in de samenleving, ook met een laag inkomen. Daar staat dit college voor, samen met vele 

maatschappelijke partners in stad. 

 

Rabin Baldewsingh, 

wethouder 


