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Gemeente Arnhem 

Het college van Burgemeester en wethouders  

Postbus 123 

4567 AA  ARNHEM 

 

i.a.a. : wethouder dhr. G. Elfrink, De leden van de gemeenteraad, J. Sietinga 

 

 

Datum:   21 september 2017 

Onderwerp:  Armoede beleid 

 

 

Geacht College,  

 

Armoede heeft vele gezichten, ook in Nederland, in elk dorp, elke plaats. Schrijnend zichtbaar zijn de 

ontheemden en verwarden die we vaak op straten van grotere steden tegenkomen. Soms ervaren wij hun 

aanwezigheid als overlast. Even schrijnend zichtbaar zijn de 120 voedselbanken en de 20.000 huishoudens, die 

daar eind 2010 gebruik van maken. Het taboe rond de voedselbanken bestaat nog steeds. Minder zichtbaar is 

de stille armoede, die zich afspeelt achter de voordeuren van mensen in alle delen van Nederland, die er op het 

eerste gezicht vaak niet arm uitzien. Het zijn de gezichten van ouderen, vaak vrouwen met een AOW. De 

gezichten van allerlei uitkeringsgerechtigden, die een verschraling van de voorzieningen moeten meemaken. 

Die gezichten hebben allerlei etnische kleuren en ook hier zijn het vooral vrouwen. Het zijn ook de gezichten 

van betaald werkende mensen, die ondanks hun ploeteren in verschillende baantjes, op of onder de 

armoedegrens leven. Heel vaak zijn dit zelfstandige ondernemers of familiebedrijven.  

Eén ingrijpende gebeurtenis kan mensen naar het bestaansminimum duwen. Denk aan echtscheiding, 

overlijden, verlies van de baan (vooral nu de wereldwijde kredietcrisis zichtbaar wordt), te hoge woonlasten. 

Het zijn de gezichten van werklozen en mensen die daardoor problemen met de hypotheekaflossing krijgen. De 

gezichten van mensen met schulden laten vermoeden dat dit steeds vaker voorkomt. De gezichten van 

vluchtelingen, illegalen, arbeidsmigranten, Roma en Sinti zijn ook zichtbaar her en der. 

In al die huishoudens die worstelen met armoede groeien kinderen op. Hun gezichten laten meestal de zorgen 

van armoede niet zien, maar ze maken wel die levenservaring mee. 

Uit diverse studies blijkt dat we ook niet een volledig zicht hebben op alle mensen die in armoede leven, er is 

veel verborgen armoede, deels door schaamte, mensen komen hier niet graag mee voor de dag. 

 

Wij vragen ons wel af of alle schulddragers inmiddels in beeld zijn. 

We gaan er van uit dat de dit najaar op te stellen vernieuwde armoede agenda weer een completer beeld 

schetst, wij wensen in een vroegtijdig stadium kennis te nemen van deze agenda (concept versie) opdat wij in 

staat worden gesteld een gericht- en gevraagd advies op te stellen. 

 

Op basis van de tweede kamer motie ; Preventie en bestrijding stille armoede en sociale uitsluiting, van Jasper 

van Dijk d.d. 28-6-2017 en op basis van de uitspraak van de WRR ; De zelfredzaamheid van de burger wordt 

overschat, vooral bij grote veranderingen in het leven heeft de burger het lastig om de goede keuzes te maken; 

 

Adviseert de adviesraad Werk en Inkomen van de gemeente Arnhem als ongevraagd advies te overwegen; 
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De zichtbaarheid van mogelijke hulp bij financiële problemen te vergroten. 

Het invoeren van laagdrempelige voorzieningen op het terrein van hulp bij financiële problemen en een 

ruimhartige informatie op dit terrein richting de Arnhemse burgers. Landelijk zijn er voorbeelden in dit kader in 

Amersfoort en ’s-Hertogenbosch, Arnhem heeft een aantal pilots in de vorm van financiële cafés, maar deze 

zijn nog niet in alle wijken beschikbaar. 

 

Zo vroeg mogelijk in te grijpen. 

Het inschakelen van de wijkteams, scholen, kerken, vrijwilliger organisaties en convenant partners om 

vroegtijdige signalen over te verwachten schulden te verbinden met vroeg ondersteuning door professionele 

adviseurs maar deels ook door goed opgeleide vrijwilligers.  

 

Criteria te toetsen. 

De toelatingseisen t.b.v. voorzieningen bij schuld hulpverlening, nog eens kritisch te bekijken. Met namen voor 

de middeninkomens, huizenbezitters en ondernemers. 

 

Kinderen uit arme gezinnen een kans te geven. 

Kinderen doen er toe, laat het kernteam armoede samen met de teams leefomgeving, scholen, en 

maatschappelijke organisaties een programma ontwikkelen waarmee ook kinderen uit arme gezinnen een 

volwaardige plaats in de samenleving kunnen krijgen. 

 

Partners te zoeken om innovatieve projecten mogelijk te maken.  

Samenwerking zoeken met landelijke fondsen als het Kans fonds in Hilversum, Stichting Stille Armoede in 

Amsterdam, en vele andere maatschappelijke organisaties, zoals de Arnhemse fondsen, om innovatieve 

projecten te ontwikkelen rond stille armoede. 

 

           In afwachting van uw reactie op dit advies en met vriendelijke groet, 

 

Namens de adviesraad Werk en Inkomen. 

Pieter Jan Veenstra, namens werkgroep. 

Ton Dicker, voorzitter. 

 


