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1. Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding 

Voor u ligt het beleidsplan voor het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden in Kerkrade.  

 

Het armoede- en schuldenbeleid rust op vijf pijlers: 

1. Vroegsignalering en preventie 

2. Redzaamheid versterken 

3. Inkomensondersteuning 

4. Schuldhulpverlening 

5. Aanpak kinderarmoede 

 

In het nieuwe beleid staan maatwerk en preventie centraal. Het armoede- en schuldenbeleid biedt een 

goede mix van zorg en bemoeizorg, motiveren en stimuleren, rechten en plichten en solidariteit en 

wederkerigheid. We zetten in op preventie en streven naar een duurzame oplossing van de 

problematiek. Bij een aanvraag voor inkomensondersteuning of schuldhulpverlening vragen we waar 

mogelijk naar de oorzaken van de problematiek en bieden we waar nodig hulp en ondersteuning op 

meerdere leefgebieden. Om in metaforen te spreken: we geven liever een hengel dan een vis. Met 

zorgverzekeraars, woningcorporaties en andere partijen maken we afspraken over vroegsignalering 

van schulden. Hulpverleners helpen vervolgens bij de thuisadministratie, wijzen op gemeentelijke 

voorzieningen voor minima of treffen een betalingsregeling. We handhaven de bestaande 

minimaregelingen en zetten onverminderd in op het vergroten van het bereik. Daarbij krijgen 

werkende minima en ouderen extra aandacht. Ook gezinnen en kinderen vormen een bijzondere 

doelgroep. Regelingen zijn gebundeld in het Kindpakket. 

 

De gemeente hanteert een brede definitie van armoede. Armoede wordt om praktische redenen vaak 

afgebakend op basis van het inkomen. Armoede is echter breder dan alleen inkomensachterstelling. 

Het kan ook samengaan met andere ongunstige levensomstandigheden. In dat geval is sprake van 

sociale uitsluiting, zo stelt ook het CBS.1 Armoede is een complex van achterstanden die elkaar 

onderling versterken en een kloof slaan met de rest van de samenleving. Het gaat om achterstanden 

in gezondheid, werken, wonen, opleiding, sociale vaardigheden, politieke deelname en 

vrijetijdsbesteding. Armoede kan een persoon beperken in zijn of haar welbevinden in lichamelijk en 

geestelijk opzicht en leiden tot sociale uitsluiting. 

 

We maken gebruik van nieuwe inzichten uit de gedragswetenschappen. Zo weten we nu dat mensen 

met schulden en (langdurige) armoede vaak veel stress ervaren en daardoor korte-termijn 

beslissingen nemen die niet altijd even verstandig zijn.2 Dat betekent onder andere, dat we eerst 

moeten zorgen dat de geldzaken in een huishouden stabiel zijn, voordat de hulpvrager ontvankelijk is 

voor overige hulp bij het wegnemen van de oorzaken van armoede- en schuldenproblematiek. De 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt dat de overheid de financiële 

redzaamheid van de burger overschat.3 Voor veel mensen zijn de regels te ingewikkeld, en bovendien 

wordt te weinig rekening gehouden met de psychologie van mensen. Kerkrade neemt – net als het 

huidige kabinet (regeerakkoord) - de aanbevelingen van de WRR ter harte. 

 

                                                      
1 Armoede en Sociale Uitsluiting 2015, CBS, december 2015. 
2 Schaarste; Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen, Mullainathan en Shafir, 2014 
3 Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden, WRR 2016 

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2015/51/armoede-en-sociale-uitsluiting-2015
https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/schulden-en-armoede/must-reads/schaarste
https://www.wrr.nl/publicaties/persberichten/2016/06/30/eigen-schuld-een-gedragswetenschappelijk-perspectief-op-problematische-schulden


 

 
 

 

 
Beleidsplan armoede en schulden 2020-2023 

 
4 

 

1.2 Leeswijzer 

In dit hoofdstuk leest u hoe dit beleidsplan tot stand is gekomen en welke kaders en ontwikkelingen 

aanleiding vormen voor de herijking van het beleid. In hoofdstuk schetsen we de aard en omvang van 

de armoede- en schuldenproblematiek en kijken we naar het gebruik en de effecten van de huidige 

regelingen. In hoofdstuk 3 formuleren we de visie en doelen. In hoofdstuk 4 vertalen we deze naar 

concrete maatregelen. Het beleidsplan sluit af met een evaluatieparagraaf, conclusie en 

meerjarenbegroting. 

 

1.3 Totstandkoming van dit beleidsplan 

Bij het opstellen van dit beleidsplan zijn onder meer de cliëntenraad, Kredietbank Limburg (KBL), 

Schuldhulpmaatje en Impuls geraadpleegd. In 2018 heeft een evaluatie van het armoedebeleid 

plaatsgevonden. Meer daarover leest u in hoofdstuk 2. De meeste aanbevelingen zijn overgenomen in 

dit beleidsplan. In het voorjaar van 2019 zijn verdiepingssessies over schuldhulpverlening en 

armoedebeleid georganiseerd met de Commissie Burgers en Samenleving. 

 

1.4 Kaders en ontwikkelingen 

 

Huidige gemeentelijke beleidskaders 

Het voorliggende nieuwe beleidsplan is de opvolger van het Beleidsplan Schuldhulpverlening 

Kerkrade 2016-2019 en KASSA! Kerkrade: Armoede en Schulden Samen Aanpakken! Beleidsplan 

2014 – 2018. Het beleidsplan KASSA is in 2018 met één jaar verlengd. In het nieuwe beleidsplan 

worden de thema’s armoede en schulden geïntegreerd.  

 

Coalitieakkoord 

In het Coalitieakkoord bestuursperiode 2018-2022 tussen Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD 

‘Kerkrade een stad om te (be)leven! staat: ‘Naar onze mening blijft werk het voornaamste instrument 

om mensen van een inkomen te voorzien. Inwoners die buiten hun verantwoordelijkheid vanwege hun 

inkomenssituatie onvoldoende aan de maatschappij kunnen deelnemen, zullen wij ondersteunen. 

Daarbij zullen wij aanvragen toetsen op rechtmatigheid en rechtvaardigheid, zoals dat overigens voor 

het gehele sociale domein geldt. 

 

Participatiewet 

Eén van de wettelijke kaders voor het armoedebeleid is de Participatiewet. Die wet regelt onder ander 

de verstrekking van (bijzondere) bijstand. De Participatiewet schrijft voor dat gemeenten geen 

‘generiek of categoriaal inkomensbeleid’ mogen voeren. Dat betekent dat een gemeente niet zomaar 

een bedrag mag geven aan minima zonder te controleren of het bedrag wordt uitgegeven aan het doel 

waarvoor het is toegekend. Inkomensbeleid is voorbehouden aan het rijk. 

 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 

Sinds 1 juli 2012 is de Wgs van kracht. De wet verplicht gemeenten om inwoners met schulden te 

helpen. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een ‘selectieve, gerichte en efficiënte 

schuldhulpverlening’. De wet verplicht de gemeenteraad om een plan vast te stellen dat richting geeft 

aan de integrale schuldhulpverlening aan inwoners van de gemeente. De gemeenteraad stelt het plan 

telkens voor een periode van ten hoogste vier jaren vast. Met dit beleidsplan wordt aan deze 

verplichting voldaan.  

 

Naar verwachting wordt de Wgs per 1 januari 2021 gewijzigd. De wetswijziging geeft een grondslag en 

plicht om vroegsignalering op te pakken en signalen uit te wisselen met bijvoorbeeld 

woningcorporaties en de belastingdienst. Ook geeft de aangepaste Wgs duidelijkere richtlijnen voor 

doorlooptijden en beschikkingen. 

 

 

https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2019/05/beleidsplan-shv-2016.pdf
https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2019/05/beleidsplan-shv-2016.pdf
https://raadsinformatie.kerkrade.nl/Vergaderingen/Cie-Burgers-en-Samenleving/2014/14-januari/19:00/Gedachtewisseling-brainstormsessie-armoede-en-schuldenbeleid/kerkrade-nota-armoede-en-schulden.pdf
https://raadsinformatie.kerkrade.nl/Vergaderingen/Cie-Burgers-en-Samenleving/2014/14-januari/19:00/Gedachtewisseling-brainstormsessie-armoede-en-schuldenbeleid/kerkrade-nota-armoede-en-schulden.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2018-07-28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031331/2016-11-11
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Beschermingsbewind en adviesrecht 

In het jaar 2014 waarin het vorige beleidsplan KASSA! is vastgesteld, is de wetgeving rond 

beschermingsbewind zodanig aangepast dat het hebben van problematische schulden een grond is 

geworden voor beschermingsbewind. Sindsdien is de instroom in beschermingsbewind in Kerkrade en 

heel Nederland explosief toegenomen. Hoewel de gemeente weinig invloed heeft op de instroom (de 

rechter bepaalt) moet de gemeente voor de meeste inwoners de kosten van bewindvoering vergoeden 

vanuit de bijzondere bijstand. In hoofdstuk 2 van dit beleidsplan is te lezen dat beschermingsbewind 

nu de grootste kostenpost is binnen de bijzondere bijstand. Er is een wetsvoorstel in de maak waarbij 

de gemeente adviesrecht krijgt na drie maanden schuldenbewind. De bewindvoerder brengt in die 

periode de boedel in kaart en stuurt dit overzicht aan de gemeente die hierop advies kan uitbrengen 

aan de rechter over de best passende ondersteuning. 

 

Financiën 

Gemeenten ontvangen van het rijk jaarlijks een budget voor de bestrijding van kinderarmoede, de 

zogenaamde ‘Klijnsma-gelden’. Het exacte bedrag per gemeente wordt jaarlijks vastgesteld op basis 

van het aantal kinderen in armoede in de gemeente. Daarnaast ontvangen gemeenten deze 

kabinetsperiode een budget voor ‘het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede – in het 

bijzonder onder kinderen’.  

 

De budgetten van het rijk zijn ongeoormerkt en dus vrij besteedbaar. De gemeenteraad van Kerkrade 

heeft er echter voor gekozen deze middelen structureel aan de ‘KASSA-middelen’ toe te voegen, en 

dus aan te wenden voor de bestrijding van armoede en schulden.  

 

Het overgrote deel van het armoede- en schuldenbeleid financiert de gemeente Kerkrade uit eigen 

middelen. In hoofdstuk 6 wordt een meerjaren begroting en dekkingsplan gepresenteerd.  
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2. Armoede en schulden in Kerkrade 
 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we de aard en omvang van de armoede- en schuldenproblematiek. 

Daarnaast houden we het beleid van de afgelopen jaren tegen het licht en kijken we naar het gebruik 

en de effecten van de diverse regelingen. 

 

2.2 Armoede 

Kerkrade telt ruim 2.000 huishoudens met een inkomen tot 101% van het wettelijk sociaal minimum 

(wsm)4 Dat is ongeveer het bijstandsniveau. In tabel 1 is te zien dat 280 van deze huishoudens een 

inkomen hebben uit arbeid of eigen onderneming. Het percentage werkende minima is in Kerkrade 

dus 14%. Landelijk is dat 20%. 

 

Tabel 1. Inkomstenbron huishoudens met een inkomen tot ..% wsm 2019 

Inkomstenbron 101% 110% 120% 130% 

Arbeid – Werknemers 150 250 370 510 

Eigen onderneming - Vooral zzp’ers 130 150 160 190 

Inkomensverzekering - 

WW/WAO/pensioen 
730 1.270 1.900 2.500 

Sociale voorziening – Bijstand 1.010 1.420 1.500 1.550 

Totaal 2.010 3.100 3.930 4.740 

 

Tabel 2. Inkomstenbron huishoudens met een inkomen tot ..% wsm 2018 

Inkomstenbron 101% 110% 120% 130% 

Arbeid – Werknemers 150 250 370 510 

Eigen onderneming - Vooral zzp’ers 130 150 160 180 

Inkomensverzekering - 

WW/WAO/pensioen 
730 1.270 1.890 2.500 

Sociale voorziening – Bijstand 1.060 1.500 1.580 1.630 

Totaal 2.060 3.170 4.010 4.820 

 

In 2019 is het aantal huishoudens met een laag inkomen ten opzichte van 2018 licht afgenomen. Dit is 

hoofdzakelijk te verklaren door de afname van het aantal bijstandsgerechtigden. 
  

                                                      
4 Alle cijfers over omvang en samenstelling doelgroep zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  

en in enkele gevallen bewerkt met de minimascan van Stimulansz. De cijfers over 2019 zijn een prognose. 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/
https://www.stimulansz.nl/advies/minimascan/
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Figuur 1. Inkomstenbron huishoudens met een inkomen tot 101% wsm 2019 

 
 

In figuur 2 zien we dat het percentage huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal 

minimum schommelt rond de 15%. Ook zien we dat het armoedecijfer hoger ligt dan het landelijke 

gemiddelde, maar dat het door de jaren heen wel ongeveer dezelfde trend volgt. 

 

Figuur 2. Huishoudens met een inkomen tot 110% wsm 
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Tabel 2. Percentage huishoudens met een inkomen tot …% van het sociaal minimum 2019 

  101% 105% 110% 115% 120% 125% 

Kerkrade 8,8 11,1 13,6 15,4 17,2 19,0 

Nederland 6,7 8,2 10,0 11,4 12,7 14,0 

 

Tabel 4. Aantal personen in huishoudens met een inkomen tot …% van het sociaal minimum 

  101% 105% 110% 115% 120% 125% 

Kerkrade 3.340 4.280 5.140 5.800 6.460 7.150 

 

Tabel 5. Aantal huishoudens met kinderen < 18 jaar met inkomen tot …% van het sociaal minimum 

 101% 105% 110% 115% 120% 125% 

Kerkrade 450 590 680 750 820 890 

 

Tabel 6. Aantal kinderen < 18 jaar in huishoudens met inkomen tot …% van het sociaal minimum 

  101% 105% 110% 115% 120% 125% 

Kerkrade 710 940 1.080 1.180 1.280 1.370 

 

 

2.3 Minimaregelingen 

In § 4.4. worden de kenmerken en toekenningscriteria van de verschillende minimaregelingen 

beschreven. 

 

In 2018 is het armoedebeleid geëvalueerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau KWIZ.5 Ze 

zetten het aantal toekenningen per regeling af tegen de omvang van de doelgroep en kwamen tot de 

volgende gebruikscijfers. 

 

Tabel 7. Gebruik minimaregelingen 

 Gebruik 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 86% 

Bijzondere bijstand 26% 

Individuele inkomenstoeslag 63% 

Collectieve zorgverzekering 27% 

Sociaal culturele activiteiten 39% 

Kindpakket 50% 

 

De onderzoekers concluderen dat het bereik van de verschillende regelingen in Kerkrade gelijk of 

hoger is dan in andere gemeenten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gebruikscijfers betrekking 

hebben op 2017 toen een aantal regelingen nog relatief nieuw waren. In 2018 zagen we bij de meeste 

regelingen al een toename van het aantal toekenningen en de verwachting is dat het bereik de 

komende jaren nog beter wordt. 

                                                      
5 Evaluatie armoedebeleid gemeente Kerkrade 2018, KWIZ mei 2018. 

https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2019/05/Evaluatie-minimabeleid-Kerkrade-2018-versie-2-0.pdf
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Er zijn verschillende redenen voor het niet-gebruik: 

 Onwetendheid  

 Denken niet in aanmerking te komen 

 Drempel te hoog (bijvoorbeeld ingewikkeld formulieren) 

 Schaamte of trots 

 Taalproblemen 

 

Bijzondere bijstand 

In 2018 werd in totaal €1.532.884 aan bijzondere bijstand uitgekeerd, waarvan een fors deel (77%, 

€1.181.081) voor de kosten van beschermingsbewind. Hoewel de gemeente weinig invloed heeft op 

de instroom (de rechter bepaalt) moet de gemeente voor de meeste inwoners de kosten van 

bewindvoering vergoeden vanuit de bijzondere bijstand. 

 

2.4 Inkomenseffecten 

De inkomenseffecten zijn in 2018 in kaart gebracht.6 Enkele conclusies van de onderzoekers: 

 

Gemeentelijk beleid zorgt voor meer budget 

Alle huishoudens houden maandelijks voldoende budget over voor het doen van vrije bestedingen, 

wanneer zij van alle landelijke en lokale regelingen gebruikmaken. Voor paren met een 

bijstandsuitkering (met en zonder kinderen) zorgt het lokale beleid ervoor dat ze daarvoor budget 

hebben; zonder die regelingen hebben ze geen geld over voor het doen van vrije bestedingen. 

 

Effect landelijk beleid groter dan lokaal beleid 

Het bedrag dat minima aan toeslagen van het Rijk kunnen ontvangen is veel hoger dan het bedrag dat 

ze aan lokale regelingen kunnen ontvangen. Financieel gezien is de invloed van de gemeente daarom 

kleiner dan van het Rijk. Daarnaast verschilt het effect van de landelijke toeslagen per huishoudtype; 

bij paren loopt dit bedrag sneller terug dan bij alleenstaanden en alleenstaande ouders. De 

inkomensgrenzen van het gemeentelijk beleid zijn voor alle huishoudtypes hetzelfde; minima krijgen 

een vaststaand bedrag en dit vervalt in zijn geheel bij een hoger inkomen. 

 

Werken loont maar paren hebben het meeste last van afname toeslagen Rijk 

Werken loont: wanneer huishoudens vanuit een bijstandssituatie gaan werken tegen een loon gelijk 

aan 110%, 120% of 130% van het sociaal minimum, gaan zij er in totaal inkomen op vooruit. Maar: 

niet evenredig en voor huishoudens met kinderen geldt dat zij bij een loon van 120% van het sociaal 

minimum meer aan totaal inkomen hebben dan bij een loon van 130% van het sociaal minimum. 

Landelijke toeslagen lopen terug en het recht op gemeentelijke regelingen vervalt. Onderstaande 

figuur brengt dit in beeld. Het totaal inkomen bestaat uit netto-inkomen, vakantietoeslag, 

gemeentelijke regelingen en landelijke toeslagen. 

 
  

                                                      
6 Evaluatie armoedebeleid gemeente Kerkrade 2018, KWIZ mei 2018. 

https://martijnschut.blog/wp-content/uploads/2019/05/Evaluatie-minimabeleid-Kerkrade-2018-versie-2-0.pdf
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Tabel 8. Vrij besteedbaar budget per huishoudtype (niet AOW-gerechtigd) 

 
 

Tabel 9. Vrij besteedbaar budget per huishoudtype (AOW-gerechtigd) 

 
 

2.5 Schulden en schuldhulpverlening 

Het is lastig om te bepalen hoe groot de 

doelgroep is van de schuldhulpverlening. 

Volgens een in 2012 ontwikkeld rekenmodel 

zouden ruim 3.000 huishoudens in Kerkrade een 

verhoogd risico hebben op schulden. Volgens 

een ander onderzoek7 is minder dan een kwart 

van de doelgroep in Nederland in beeld bij de 

schuldhulpverlening (incl. Wsnp). Uit datzelfde 

onderzoek blijkt dat de schuldenproblematiek in 

Zuid-Limburg groot is ten opzichte van het 

landelijk gemiddelde. 15% tot 17,5% van de 

inwoners voldoet aan bepaalde risico-indicatoren 

maar heeft zich niet gemeld bij 

schuldhulpverlening. 

 

Schuldhulpverlening bestaat uit onder meer 

schuldregeling, psycho sociale begeleiding, 

budget coaching, budgetbeheer, 

beschermingsbewind en verwijzing naar de 

Wsnp. 

 

                                                      
7 Huishoudens in de rode cijfers 2015, Panteia, november 2015  

Figuur 12. Percentage huishoudens met (risico 
op) schulden per arbeidsmarktregio 

https://martijnschut.blog/2012/04/25/doelgroep-schuldhulpverlening-per-gemeente/
https://www.financieelgezondewerknemers.nl/bibliotheek/Rapporten/huishoudens-in-de-rode-cijfers-2015.pdf
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In 2018 waren er 380 aanmeldingen/aanvragen voor schuldhulpverlening. Daarvan zijn er 204 

toegekend. Het verschil is te verklaren uit het feit dat sommige mensen met bijvoorbeeld alleen 

informatie en advies kunnen worden geholpen. Daarnaast zijn er mensen die niet komen opdagen 

voor (vervolg)gesprekken of niet (willen) voldoen aan de voorwaarden. 

 

Figuur 3. Meldingen/aanvragen schuldhulpverlening Kerkrade 2016-2019 

 
 

De uitvoering is tot en met 2019 belegd bij de gemeente (intake en regie), Schuldhulpmaatje en 

Impuls (o.a. preventie en begeleiding) en de Kredietbank Limburg (o.a. schuldregeling, budgetbeheer 

en beschermingsbewind). In § 4.5 wordt het proces van schuldhulpverlening verder toegelicht. 
 

2.6 Wat gaat goed en wat kan beter? 

In deze paragraaf kijken we terug op het armoede- en schuldenbeleid van de afgelopen jaren. We 

trekken conclusies uit de eerder in dit hoofdstuk gepresenteerde cijfers en delen de bevindingen, 

inzichten, ervaringen en opvattingen van de gemeente, onze maatschappelijke partners en (overige) 

deskundigen en betrokkenen. 

 

Armoedebeleid 

Kerkrade heeft een veelzijdig armoedebeleid, met oog voor verschillen in doelgroepen, vergoedingen 

voor diverse kostensoorten, een relatief goed bereik en een substantieel effect op de koopkracht van 

verschillende huishoudens. De tijdelijk ingestelde ‘armoederegisseur’ heeft het armoedebeleid in 2018 

nader onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat het zeer nuttig is de verschillende initiatieven en 

maatschappelijke partners in het kader van het armoedebeleid met elkaar te verbinden. Hierbij is 

communicatie van wezenlijk belang. De armoederegisseur heeft vervolgens geïnvesteerd in deze 

verbindingen en de aandacht hiervoor nadrukkelijk belegd bij medewerkers van de gemeente en 

maatschappelijke partners, waardoor dit nu een integraal onderdeel van het armoedebeleid is. 

 

Onze eigen bevindingen en de evaluatie van het armoedebeleid door KWIZ geven geen aanleiding 

het armoedebeleid drastisch te wijzigen. Verbetering van het armoedebeleid zit hem niet in het maken 

van wéér een nieuwe regeling - de doelgroep ziet nu al door de bomen soms het bos niet meer – 

maar in het vergroten van de bekendheid en het verbinden van de bestaande regelingen en 

voorzieningen. Vooral het bereik van minimaregelingen blijft een aandachtspunt. 

Bijstandsgerechtigden zijn goed in beeld bij de gemeente en maken dan ook veel beter gebruik van de 

diverse minimaregelingen. Overige minima zoals werkenden (in loondienst of zelfstandigen) en 

pensioengerechtigden hebben we minder goed in beeld. Het zijn vooral deze groepen die we de 

komende jaren beter willen bereiken. Ook willen we meer dan voorheen bij een aanvraag voor 

inkomensondersteuning doorvragen naar de oorzaken van de financiële problematiek.  

 

Schuldhulpverlening 

Met schuldhulpverlening worden goede resultaten behaald. De ervaring is echter dat mensen zich pas 

heel laat melden voor schuldhulpverlening. We steken daardoor noodgedwongen veel tijd en energie 

in curatie. In het nieuwe beleid willen we het accent verschuiven naar preventie. We verwachten dat 

dit op de lange termijn een besparing oplevert. In de uitvoering hebben verschillende partijen een rol. 

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/kerkrade/
http://www.impulskerkrade.nl/
https://www.kredietbanklimburg.nl/
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We verwachten de schuldhulpverlening efficiënter en effectiever te maken door het werkproces te 

stroomlijnen en de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering te beleggen bij één partij. 

  

Preventie 

De thema’s armoede en schulden raken elkaar vooral op het gebied van preventie: gemeentelijke 

inkomensondersteuning draagt eraan bij dat inwoners van Kerkrade geen schulden hoeven te maken. 

En door preventieve ondersteuning te bieden bij het op orde brengen van de thuisadministratie, het 

aanvragen van toeslagen of het treffen van betalingsregelingen, voorkomen we armoede en schulden.  

 

De wijkpunten signaleren dat ongeveer 80% van de hulpvragen financieel van aard is. Ook onze 

‘Samen Leven’ partners8 constateren dat armoede- en schuldenproblematiek meestal verweven is met 

problematiek op andere leefgebieden zoals werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke 

relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, sociaal netwerk, 

maatschappelijke participatie en justitie. We concluderen daarom dat er meer ‘winst’ te behalen is 

door armoede- en schuldenproblematiek nog preventiever en integraler op te pakken. We zien hier 

een nadrukkelijke rol voor het voorliggend veld en beogen een verdere investering op dit vlak. Het 

thema armoede en schulden zal hoog op de agenda van ‘Samen Leven’ worden gezet.  

                                                      
8 In Kerkrade hebben de organisaties MeanderGroep Zuid-Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, Radar, 

GGD Zuid-Limburg, NOVIzorg, het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade en de gemeente Kerkrade de 
handen ineengeslagen. Want door krachten te bundelen en mogelijkheden beter op elkaar af te stemmen, kan men 
meer betekenen voor de mensen die zorg en hulp nodig hebben. 
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3. Visie en doelstelling 
 

 

3.1 Visie 

In onze visie is armoede niet alleen een geldprobleem. Armoede is een complex van achterstanden 

die elkaar onderling versterken en een kloof slaan met de rest van de samenleving. Het gaat om 

achterstanden in gezondheid, werken, wonen, opleiding, sociale vaardigheden, politieke deelname, 

pedagogisch klimaat, opvoeden en vrijetijdsbesteding. Armoede kan een persoon beperken in zijn 

welbevinden in lichamelijk en geestelijk opzicht en leiden tot sociale uitsluiting.  

  

De doelgroep van ons armoedebeleid is niet homogeen. De oorzaken en aard van de problematiek 

verschillen van persoon tot persoon. Daarom zetten we in het nieuwe armoedebeleid meer in op 

maatwerk. Het nieuwe armoedebeleid biedt een goede mix van zorg en bemoeizorg, motiveren en 

stimuleren, rechten en plichten en solidariteit en wederkerigheid. 

 

Versterking van de (financiële) redzaamheid, samenwerking met maatschappelijke partners en 

vroegsignalering hebben een preventief effect. Het Nibud stelt dat mensen met een inkomen op 

bijstandsniveau niet kunnen rondkomen als ze niet goed kunnen budgetteren. Burgers die hun 

financiële administratie op orde hebben, goed zicht hebben op de inkomsten en uitgaven en zich niet 

laten verleiden tot onverantwoorde aankopen of leningen, maken minder kans om in de armoede en 

schulden te geraken. De kunst is om de komende jaren vroegtijdig Kerkradenaren in beeld te krijgen 

die betalingsachterstanden hebben of voor belangrijke levensgebeurtenissen staan waarbij het risico 

op het ontstaan van armoede en schulden relatief groot is, zoals echtscheiding, baanverlies, 

arbeidsongeschikt raken of gezinsuitbreiding. 

 

Maatwerk betekent dat we als het nodig is met mensen in gesprek gaan om te kijken of we het 

ontstaan van armoede en schulden kunnen voorkomen en of er mogelijkheden zijn om de financiële 

situatie duurzaam te verbeteren. We kijken in voorkomende gevallen naar alle leefgebieden en 

maken daar waar nodig een integraal plan om de problemen op zo veel mogelijk leefgebieden aan te 

pakken. In dat plan kan bijvoorbeeld coaching, inkomensondersteuning, opvoedondersteuning, 

gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, verslavingszorg, re-integratie of inburgering in 

samenhang worden aangeboden. We doorbreken hiermee de verkokering van het beleid. 

 

We willen extra aandacht geven aan onze jeugd in de leeftijd tot 18 jaar, omdat we vinden dat 

kinderen niet de dupe mogen worden van de (financiële) problemen van hun ouders. Een andere 

groep vormen werkende minima. De gemeente vindt het zeer onwenselijk dat werkende minima 

minder gebruikmaken van onze voorzieningen dan bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden, omdat hiermee 

sprake is van een armoedeval en onterecht het beeld ontstaat dat je als bijstandsgerechtigde beter af 

bent dan als werkende. 

 

Het bestrijden van armoede en schulden kan de gemeente niet alleen. Er zijn tal van goede 

initiatieven van vrijwilligers, fondsen en organisaties in Kerkrade. De gemeente wil graag samen met 

deze maatschappelijke organisaties de armoede bestrijden. Deze partijen weten vaak beter wat er 

speelt in de wijken en welke problemen minima ervaren. De ondersteuning die zij bieden is vaak 

laagdrempelig en ‘op maat’. Ze signaleren ‘stille armoede’ achter voordeuren waar de gemeente niet 

komt. Zowel in de uitvoering als bij de doorontwikkeling van het beleid willen we heel graag vaker met 

deze partijen rond de tafel gaan zitten. 
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Doel van het armoedebeleid is het vergroten van de redzaamheid.9 We kiezen bewust voor de term 

redzaamheid in plaats van zelfredzaamheid. Sommige mensen zullen blijvende ondersteuning nodig 

hebben van de gemeente, hulpverleners of vanuit hun eigen netwerk. We willen niet dat mensen aan 

hun lot worden overgelaten en zichzelf maar moeten redden. Het beleid is erop gericht dat mensen 

ontdekken dat zij veel meer kunnen dan ze zelf misschien verwachtten. Dit gevoel van grip op de 

eigen situatie geeft mensen zelfvertrouwen en betekent een echte stap vooruit. Dit uiteraard naar 

vermogen. We geven liever een hengel dan vis. 

 

3.2 Doelen 

Uit de visie volgen de doelen. Deze delen we in in drie resultaatvelden: 

 

 We zetten in op preventie en vroegsignalering. Er zijn minder Kerkradenaren met 

(problematische) schulden. De gemiddelde schuld waarmee mensen zich melden voor 

schuldhulpverlening daalt. En meer aanvragen schuldhulpverlening zijn succesvol; 

 Er is minder armoede. Het bereik van minimaregelingen neemt toe, vooral bij werkende minima 

en ouderen. Vergoedingen worden aantoonbaar besteed aan datgene waarvoor het bedoeld is. 

Zoals dat al het geval is voor bijvoorbeeld sport, muziekles en schoolgerelateerde kosten via de 

jeugdfondsen; 

 Meer Kerkradenaren zijn financieel redzaam. Bij financiële hulpvragen hebben we oog voor de 

oorzaken en bieden we hulp en ondersteuning op meerdere leefgebieden. Bedrijven, fondsen, 

scholen, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven (intermediairen) leveren samen 

met de gemeente een bijdrage aan bestrijding van armoede en schulden. 

 

Het college is ambitieus, maar vindt het ook belangrijk dat doelen realistisch en SMART10 zijn. Het 

SMART-formuleren van doelen is geen eenvoudige opgave in het sociaal domein. Cijfers over aard en 

omvang van de armoede- en schuldenproblematiek bijvoorbeeld, zijn beperkt beschikbaar of zijn 

verouderd.11 En niet alles is goed in cijfers uit te drukken. Hoe meet je bijvoorbeeld of Kerkradenaren 

redzamer worden?  

 

Het college wil daarom samen met de gemeenteraad de doelen verder concretiseren. In co-creatie. 

Welke indicatoren vinden we het belangrijkst? Wat zijn meetbare en haalbare streefwaarden? Het 

armoede- en schuldenbeleid kan alleen goed worden geëvalueerd op basis van zowel kwantitatief als 

kwalitatief onderzoek. De administratie, uitvoeringskosten en onderzoeksinspanningen die dit vergen, 

moeten wel in goede verhouding staan tot de middelen die direct worden ingezet voor de doelgroep. 

 

In hoofdstuk 5 is een planning voor de evaluatie opgenomen. 

                                                      
9 Wanneer is iemand financieel redzaam? Volgens de Nibud definitie is dat: ‘Iemand is financieel redzaam wanneer hij 
weloverwogen keuzes maakt, zodanig dat zijn financiën in balans zijn op zowel korte als op lange termijn’. Dat is niet 
alleen op het moment dat iemand zelf al zijn geldzaken kan regelen, maar ook dat iemand weet wanneer hij hulp zou 
moeten inroepen. 
10 SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
11 Dit is bijvoorbeeld het geval bij cijfers van het CBS; deze hebben altijd betrekking op een kalenderjaar 2 á 3 jaar 
geleden. Bovendien neemt het CBS inkomenscomponenten zoals de bijzondere bijstand niet mee in haar cijfers. Dat 
betekent dat de armoede (volgens de CBS-definitie) niet af zal nemen wanneer de gemeente meer bijzondere bijstand 
verstrekt. 

https://www.nibud.nl/beroepsmatig/financiele-redzaamheid/
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4. Hoe gaan we dit bereiken? 
 

 

4.1 Inleiding 

Het armoede- en schuldenbeleid rust op vijf pijlers: 

1. Vroegsignalering en preventie 

2. Redzaamheid vergroten 

3. Inkomensondersteuning 

4. Schuldhulpverlening 

5. Aanpak kinderarmoede 

 

4.2 Vroegsignalering en preventie 

 

Vroeg eropaf 

Mensen met schulden wachten vaak lang voor ze om hulp vragen. Gemiddeld is de schuld dan 

opgelopen tot meer dan € 43.000 en zijn er 14 schuldeisers in het geding.12 Zo’n schuld is dus 

gedurende een langere periode opgebouwd. Wanneer vroegtijdig gesignaleerd kan worden dat 

iemand een betalingsachterstand oploopt, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. Daarnaast 

spelen bij schulden vaak ook andere problemen. Die kunnen dan ook worden gesignaleerd en 

aangepakt.  

 

We maken met diverse partijen afspraken over het doorgeven van signalen over (dreigende) 

schuldenproblematiek. De signalen worden opgepakt door een ‘vroeg eropaf team’. Het team verricht 

huisbezoeken en probeert de financiële problemen te stabiliseren of op te lossen voordat deze uit de 

hand lopen. Afhankelijk van de problematiek die wordt aangetroffen, wordt bijvoorbeeld hulp bij 

thuisadministratie, aanvragen inkomensondersteuning, betalingsregeling, schuldhulpverlening of 

andere hulpverlening aangeboden. 

 

We denken aan de volgende partijen en signalen: 

 Zorgverzekeraars - betalingsachterstand zorgpremie, eigen risico of wanbetalersregeling; 

 Woningcorporaties – huurachterstand; 

 Nutsbedrijven - betalingsachterstand en dreigende afsluiting gas, water en licht; 

 Gemeente - betalingsachterstand gemeentelijke belastingen en beslag op bijstand; 

 (Grote) werkgevers in de regio – loonbeslag; 

 Kinderopvanginstellingen – betalingsachterstand; 

 Scholen – betalingsachterstand ouderbijdrage 

 

We hanteren hierbij een groeimodel: het aantal partijen en signalen wordt uitgebreid als de capaciteit 

van de uitvoering het toelaat. 

 

Voor sommige partijen bestaat er al een wettelijke grondslag om klantgegevens te mogen delen met 

de gemeente. De wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt waarschijnlijk per 1-1-2021 aangepast 

zodat er voor meer partijen een grondslag ontstaat. Met overige partijen willen we afspraken maken 

over het doorgeven van signalen waarbij de klant toestemming geeft om zijn of haar gegevens door te 

geven aan de gemeente.13 Denk daarbij bijvoorbeeld aan lokale partijen als huisartsen, 

kinderopvanginstellingen en werkgevers, maar ook aan landelijke partijen als CJIB, SVB, 

Belastingdienst, UWV, Albert Heijn, DUO, deurwaarders. De gemeente lift hier mee op landelijke 

                                                      
12 Dit zijn landelijke cijfers. Bron: Jaarverslag NVKK 2018. 
13 Met toestemming wordt een grondslag voor gegevensuitwisseling gecreëerd. Het blijkt overigens voor een aantal 
meldende partijen niet eenvoudig te zijn om toestemming van de klant te krijgen. 
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afspraken die worden gemaakt in het kader van het door het ministerie van SZW gesubsidieerde 

project Amargi. 

Niet alle signalen (kunnen) worden opgepakt. Bij het selecteren van te benaderen huishoudens 

worden onder meer de volgende criteria gehanteerd: 

 Klant al bekend bij Schuldhulpverlening of overige hulpverlening;  

 Twee of meer meldingen op één adres (bijvoorbeeld achterstand zorgpremie èn huur);  

 Meerdere (enkelvoudige) meldingen in het afgelopen halfjaar; 

 Hoogte van de achterstand; 

 Klant geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning; 

 Aanwezigheid van kinderen in het gezin; 

 

Bevorderen van het gebruik van voorzieningen 

In hoofdstuk 2 is te lezen dat de verschillende minimaregelingen in Kerkrade – vergeleken met andere 

gemeenten – relatief goed gebruikt worden. Desalniettemin wordt een deel van de doelgroep niet 

bereikt. Vooral werkende minima – werknemers of zelfstandig ondernemers - maken weinig gebruik 

van voorzieningen voor minima. Alle minimaregelingen van de gemeente zijn ook voor werkende 

minima toegankelijk. Dat is bij wet geregeld. De gemeente vindt het zeer onwenselijk dat werkende 

minima minder gebruikmaken van onze voorzieningen dan bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden, omdat 

hiermee sprake is van een armoedeval en onterecht het beeld ontstaat dat je als bijstandsgerechtigde 

beter af bent dan als werkende. Daarnaast vormen ook ouderen een aparte doelgroep. We weten dat 

dat ouderen vanwege trots, schaamte of onbekendheid met de regelingen vaak geen aanvraag doen. 

Ouderen met een laag inkomen zijn net als werkende minima voor de gemeente relatief lastig te 

traceren, omdat zij meestal geen (aanvullende) bijstand ontvangen. 

 

De gemeente zal extra inzetten op het bevorderen van het gebruik van voorzieningen voor minima, en 

voor werkende minima en ouderen in het bijzonder. Dit doen we als volgt: 

 

 Eenvoudige en laagdrempelige aanvraagprocedures. Het accent komt meer te liggen op de 

doelmatigheid in plaats van de rechtmatigheid. Dit betekent dat de aanvrager minder 

bewijsstukken en andere gegevens hoeft aan te leveren. Wanneer gegevens al bekend zijn bij de 

gemeente, worden deze niet opnieuw opgevraagd. De uitvoering is deels belegd bij particuliere 

fondsen die zeer laagdrempelig zijn en de aanvraag behandelen tijdens een gesprek in plaats van 

ingewikkelde formulieren toe te sturen. 

 

 Maatschappelijke partners zoals stichtingen, fondsen, scholen, Kamer 

van Koophandel, de (grotere) werkgevers, huisarts, UWV en 

woningcorporaties worden periodiek geïnformeerd over voorzieningen 

voor mensen in armoede. 

 

 Consulenten en hulpverleners van de gemeente die Kerkradenaren 

spreken in het kader van bijvoorbeeld de Wmo (denk bijvoorbeeld aan 

de huishoudelijke hulp), Jeugdwet of Participatiewet ontwikkelen een 

extra antenne voor het signaleren en bespreekbaar maken van 

armoede en schulden.14 

 

 Publieksvoorlichting. De doelgroep en intermediairs wordt 

geïnformeerd via gemeentebladen, huis-aan-huisbladen en regionale 

nieuwszenders, sociale media en de gemeentelijke website. De 

brochure Rondkomen met een laag inkomen wordt geactualiseerd en er komt een ‘motion graphic’ 

(filmpje) op internet. 

                                                      
14 We gebruiken hierbij de positieve ervaringen die Meander heeft opgedaan in het Project Eenzaamheid. 
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 Zichtbaarheid van informatie op andere plekken zoals scholen, verenigingen en buurthuizen. 

Plekken waar (minima)huishoudens vaak komen en dus een vindplaats voor informatie kunnen 

zijn. 

 

 Via vroegsignalering worden financiële problemen gemeld door bijvoorbeeld woningcorporatie, 

zorgverzekeraar en Sociale Verzekeringsbank. De doelgroep wordt geholpen bij het aanvragen 

van gemeentelijke voorzieningen en landelijke toeslagen. 

 

 De ouderenadviseurs van Impuls – zij treffen mensen thuis of in de wijk – zijn extra alert op 

financiële problemen van ouderen en ondersteunen onder andere bij het aanvragen van 

tegemoetkomingen. 

 

Lokale campagne ‘Kom uit je schuld’ 

In het voorjaar van 2019 startte de landelijke campagne ‘Kom uit 

je schuld’. Via www.komuitjeschulden.nl, bijeenkomsten, 

ervaringsdeskundigen, spotjes op radio en TV, posters en folders 

worden mensen opgeroepen om uit hun schulp te komen, over 

hun schaamte heen te stappen en hulp te zoeken bij het oplossen 

van schulden. De gemeente haakt met een lokale campagne aan 

op de landelijke campagne. Het landelijke campagnemateriaal 

wordt verrijkt met eigen content en gedeeld via de eigen kanalen. Op de landelijke website komt te 

staan waar Kerkradenaren zich kunnen melden. 

 

Samenwerking met partners 

Bij de bestrijding van armoede en schulden werkt de gemeente samen met diverse maatschappelijke 

partners en particuliere initiatieven. Het gaat hierbij vaak om stichtingen en fondsen zonder 

winstoogmerk, met een belangrijke rol voor vrijwilligers. Met sommige partners heeft de gemeente een 

subsidierelatie, andere partijen hebben ‘eigen geld’. De partners richten zich op het vergroten van 

maatschappelijke participatie of het oplossen van acute noden of schulden en richten zich soms op 

een specifieke doelgroep zoals jeugd of ouderen.  

 

De organisaties bieden laagdrempelige ondersteuning en komen binnen bij huishoudens die door de 

gemeente niet goed bereikt worden. Ze vormen de oren en ogen van de stad en weten wat er speelt 

in buurten en wijken en achter de voordeuren. Zij brengen altijd de gemeentelijke regelingen als 

voorliggende voorziening onder de aandacht van hun doelgroep en dragen zo bij een vergroting van 

het bereik van minimaregelingen. Deze partijen weten vaak beter wat er speelt in de wijken en welke 

problemen minima ervaren. De ondersteuning die zij bieden is vaak ook laagdrempelig en ‘op maat’. 

Zowel in de uitvoering als bij de doorontwikkeling van het beleid willen we graag vaker met deze 

partijen rond de tafel gaan zitten. Gedacht wordt ook aan het organiseren van een conferentie of 

andersoortige bijeenkomsten waarbij de netwerkpartners kennis en ervaringen uitwisselen, hun 

aanbod verder op elkaar afstemmen of zelfs een gezamenlijke missie bepalen. De gemeente zal hier 

de komende periode stevig op investeren. 

 

4.3 Versterking redzaamheid 

We geven inwoners de spreekwoordelijke hengel. We helpen mensen uit de brand, maar helpen en 

ondersteunen zodanig dat mensen uiteindelijk zoveel mogelijk zelf het heft in handen kunnen nemen.  

 

https://www.wmowijzerkerkrade.nl/is/product/6572905/5285177/ouderenadvies
http://www.komuitjeschulden.nl/
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SchuldHulpMaatje 

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met 

(dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via 

internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op 

persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. 

Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid 

staan daarbij centraal. 

 

Impuls 

Welzijnsorganisatie Impuls biedt laagdrempelige, preventieve ondersteuning bij 

(financiële) hulpvragen. Dat doen zij onder meer via de ouderenadviseurs, 

maatschappelijk werkers (o.a. budgetcoaching), Bureau Sociaal Raadslieden 

(hulp bij belastingzaken, aanvragen toeslagen, minimaregelingen, etc.), het 

inloopspreekuur voor financiële hulpvragen in samenwerking met 

Schuldhulpmaatje, de Boodschappenbus en Automaatje en koken met een klein 

budget in de Vriendenkring (zie elders in dit beleidsplan). 

 

Online zelfhulp 

Inwoners met financiële hulpvragen kunnen zelf - of met hulp van een vrijwilliger, professional of 

familielid – online antwoorden en oplossingen vinden via zogenaamde Geldplannen. Gebruikers vullen 

een profiel in en krijgen op basis daarvan heel gericht een overzicht van tips en voorzieningen. De 

Geldplannen zijn een initiatief van het Nibud en partners. Er zijn o.a. het Geldplan Beter rondkomen, 

Geldplan Kom uit de geldzorgen! en het Geldplan Rondkomen met Kinderen. Via het Geldplan Bijna 

18 worden jongeren geattendeerd op belangrijke wijzigingen in hun financiële situatie en 

verantwoordelijkheden. Jaarlijks worden nieuwe Geldplannen opgeleverd. Kerkrade biedt de 

Geldplannen via haar website aan aan alle inwoners. 

 

Cliëntenraad SWI 

De Cliëntenraad informeert op een laagdrempelige manier, adviseert, helpt met het invullen van 

formulieren en aanvragen van vergoedingen, tegemoetkomingen, toeslagen en kwijtschelding. 

 

Taalhuis 

Voor mensen die moeite hebben met het lezen en schrijven van brieven of invullen van formulieren. In 

het Taalcafé helpen taalcoaches en vrijwilligers met het begrijpen en spreken van de Nederlandse 

taal. 

 

Wijkpunten 

Op diverse plekken in de Kerkraadse wijken zijn wijkpunten. Hier kan men terecht met vragen en 

ideeën. Medewerkers van de wijkteams ondersteunen bewoners met vragen die zij in het dagelijks 

leven tegenkomen. De medewerkers van de diverse organisaties werken samen om elke individuele 

vraag zo snel en volledig mogelijk te beantwoorden. Ook kunnen ze helpen met het aanvragen van 

regelingen en voorzieningen. 

 

Vriendenkring 

De Vriendenkring is een initiatief van Impuls. Iedereen in Kerkrade die op zoek is naar mensen met 

wie het klikt en met wie hij of zij iets leuks kan doen, kan zich aansluiten. Een Vriendenkring bestaat 

uit een groepje van 3 tot 6 mensen, dat regelmatig bij elkaar komt bij één van de deelnemers thuis. 

Eén van de activiteiten is koken met een klein budget. 

 

Omgekeerde toets 

De gemeente gaat werken met de zogenaamde Omgekeerde Toets, ontwikkeld door Stimulansz. Met 

deze methodiek werkt de gemeente volgens de bedoeling van de wet (bijv. Participatiewet, 

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/kerkrade/
https://www.wmowijzerkerkrade.nl/is/product/6261640/5283546/boodschappenbus-ouderenwelzijn-impuls-kerkrade
https://utrecht.rondkomen.startpuntgeldzaken.nl/?mpwui=118585b5-672f-4003-910a-7a2e9d9725bd
https://utrecht.uitdezorgen.startpuntgeldzaken.nl/
https://www.startpuntgeldzaken.nl/utrecht/alle-geldplannen/geldplan-rondkomen-met-kinderen/
https://www.startpuntgeldzaken.nl/jongeren/alle-geldplannen/geldplan-bijna-18/
https://www.startpuntgeldzaken.nl/jongeren/alle-geldplannen/geldplan-bijna-18/
https://www.bibliotheekkerkrade.nl/Agenda/taalcafe0.html
https://www.wmowijzerkerkrade.nl/is/product/6271898/5304398/vriendenkring-impuls
http://www.omgekeerdetoets.nl/
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schuldhulpverlening, jeugdwet en Wmo) in plaats van de letter van de wet. Met de integrale werkwijze 

van de Omgekeerde Toets kan burgers een besluit op maat geboden worden, terwijl bezwaar en 

beroep goed mogelijk is. Er is meer oog voor behoefte, inzet en mogelijkheden van de aanvrager. Het 

principe van de omgekeerde toets is heel eenvoudig. Allereerst kijkt de gemeente naar wat nodig is. 

En of dat past binnen de grondwaarden van de diverse wetten. Daarbij wegen we de mogelijke 

effecten van een besluit in de volle breedte mee. Pas als dit helder is, komt de juridische toets. Hierbij 

zien we de wetsartikelen als instrumenten om de grondwaarden van de wetten te realiseren. Zo is 

maatwerk mogelijk zonder dat het leidt tot willekeur. Ten tweede maakt dit het integraal werken in de 

gemeente veel makkelijker. Immers, de grondwaarden van de diverse wetten binnen het sociaal 

domein zijn gelijk. Ten derde is het maatwerk toetsbaar in bezwaar en beroep en voor de accountant. 

En volledig in lijn met de bedoeling van de wetgever. 

 

De verwachting is dat invoering van deze methodiek uiteindelijk leidt tot een besparing.15  

 

Samen Leven Kerkrade 

In Kerkrade hebben de organisaties MeanderGroep Zuid-Limburg, 

LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, Radar, GGD Zuid-Limburg, 

NOVIzorg, het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade en de 

gemeente Kerkrade de handen ineengeslagen. Want door krachten te 

bundelen en mogelijkheden beter op elkaar af te stemmen, kan men meer 

betekenen voor de mensen die zorg en hulp nodig hebben. Bij de 

multiproblematiek die deze organisaties aantreffen is er heel vaak ook sprake 

van armoede en schulden. In deze beleidsperiode zal het thema armoede en 

schulden hoog op de agenda van de Samen Leven partners worden gezet. Medewerkers worden 

getraind in het signaleren en bespreekbaar maken van financiële problemen. Ook worden afspraken 

gemaakt over het bieden van ondersteuning (afstemming van het aanbod) en doorverwijzing naar 

andere organisaties en de gemeente. 

 

4.4 Inkomensondersteuning 

 

Collectieve zorgverzekering 

De gemeente Kerkrade heeft samen met de andere gemeenten in Zuid-Limburg een overeenkomst 

gesloten met zorgverzekeraar VGZ. Hierdoor zijn huishoudens met een inkomen tot 150% van het 

sociaal minimum verzekerd van een ziektekostenverzekering met een goede dekking tegen een zo 

laag mogelijke prijs. Is het inkomen niet hoger dan 110% van het sociaal minimum? Dan komt de 

VGZ-verzekerde in aanmerking komen voor een extra bijdrage van € 10 per maand. 

 

Bijzondere bijstand 

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten.16 Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking 

of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten. Het moet gaan 

om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die men niet zelf kan betalen en ook 

niet vergoed worden (bijvoorbeeld door de zorgverzekering). Voor aanschaf duurzame 

gebruiksgoederen, huisinrichting en dergelijke wordt leenbijstand verstrekt. 

 

Regeling Sociaal Culturele Activiteiten 

De regeling Sociaal Culturele Activiteiten is er voor volwassenen vanaf 19 jaar en voor kinderen van 2 

of 3 jaar oud. Per jaar wordt maximaal € 125 per persoon aan declaraties vergoed. Er geldt een 

                                                      
15 Stimulansz vergeleek bijvoorbeeld de kosten van een ‘medebewoner zonder verblijfsvergunning’ opgelost op de 

‘oude’ manier, met de kosten als dezelfde casus wordt opgelost met de omgekeerde toets. Het verschil blijkt meer dan € 
100.000. Dit door te kijken naar de langere termijn. 
16 Gemeenten zijn wettelijk verplicht bijzondere bijstand te verstrekken (art. 35 Participatiewet). Gemeenten hebben wel 

de beleidsvrijheid om de draagkrachtberekening te bepalen en beleidsregels te formuleren. 

https://www.kerkrade.nl/home/onderwerpen_3349/product/collectieve-ziektekostenverzekering-vgz_973.html
https://www.kerkrade.nl/home/onderwerpen_3349/product/bijzondere-bijstand_529.html
https://www.kerkrade.nl/home/onderwerpen_3349/product/sociale-en-culturele-activiteiten-gemeentelijke-bijdrage-aanvragen_967.html
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inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum. De volgende zaken kunnen worden 

gedeclareerd: 

 Culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten in georganiseerd verband. 

 Lidmaatschap van de bibliotheek. 

 Telefoon-, internet- of krantenabonnement. 

 Zwemles, dansles en dergelijke in georganiseerd verband. 

 Museumkaart. 

 Bezoek aan Roda JC 

 

Is er sprake van een vergoeding van de stichting Leergeld Parkstad, Jeugdsportfonds, of het 

Jeugdcultuurfonds voor een kind van 4 tot 19 jaar, dan komt het gezin in aanmerking voor één extra 

vergoeding SCA van € 125 per kalenderjaar. 

 

Individuele Inkomenstoeslag 

De individuele inkomenstoeslag is een vrij besteedbare toeslag voor huishoudens die langer dan 3 

jaar leven van een inkomen lager dan 100% van het sociaal minimum en geen uitzicht hebben op 

inkomensverbetering.17 Pensioengerechtigden komen niet in aanmerking (dat is wettelijk zo geregeld). 

De bedragen 2019 zijn voor een alleenstaande € 378; voor een alleenstaande ouder € 436; voor een 

gezin € 536. 

 

Woonkostentoeslag 

De woonkostentoeslag is een tijdelijke regeling als het inkomen plotseling daalt waardoor u men de 

hypotheek of huur niet meer kan betalen. Bijvoorbeeld bij een ziekte, scheiding of werkloosheid. 

Men kan in verschillende situaties in aanmerking komen, bijvoorbeeld: 

 De kosten van uw koopwoning zijn te hoog voor het inkomen. Het gaat onder andere om de 

hypotheekrente, het onderhoud en de onroerendezaakbelasting; 

 Het inkomen is plotseling sterk gedaald; 

 De huur of hypotheek is hoger dan de bovenste huurtoeslaggrens; 

 De aanvrager gaat op zoek naar een goedkoper huur- of koophuis. 

 

Huurtoeslag gaat vóór woonkostentoeslag. Men kan dus alleen woonkostentoeslag krijgen als u er 

geen recht is op huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat de huur te hoog is of omdat het een koopwoning 

betreft. 

 

Individuele studietoeslag 

De individuele studietoeslag is bedoeld voor jongeren die een opleiding volgen en door een beperking 

niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag bedraagt 

€360 per jaar. Dit bedrag geldt voor 2018 en wordt jaarlijks geïndexeerd verhoogd. Gemeenten zijn 

wettelijk verplicht (Participatiewet art. 36b) de voorwaarden en hoogte van de toeslag vast te leggen in 

een verordening.  

In juli 2019 kondigde het kabinet aan de regeling te willen uniformeren per 2021. De studietoeslag per 

maand is straks overal in Nederland rond de € 300. Daarnaast zal ook de aanvraag- en 

toekenningsprocedure gelijk worden getrokken. De uitvoering van de individuele studietoeslag blijft 

wel bij gemeenten. 

 

Aanvullende bijdrage kinderopvang 

Wanneer de kosten voor de kinderopvang hoger zijn dan de kinderopvangtoeslag van de 

Belastingdienst, kan de gemeente een aanvullende bijdrage kinderopvang verstrekken. De 

aanvullende uitkering is bedoeld voor: 

                                                      
17 Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze toeslag te verstrekken (art. 36a Participatiewet), maar hebben de 

beleidsvrijheid om o.a. de hoogte van de bedragen, inkomensgrens en inkomensduur te bepalen. 

https://www.kerkrade.nl/home/onderwerpen_3349/product/individuele-inkomenstoeslag_880.html
https://kerkrade.antwoordop.nl/bijstand/begrippen/460173-huur
https://www.kerkrade.nl/home/onderwerpen_3349/product/individuele-studietoeslag_877.html
https://www.kerkrade.nl/home/onderwerpen_3349/product/kinderopvang-gemeentelijke-bijdrage-kinderopvang-aanvragen_961.html
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 Bijstandsgerechtigden die een voorziening op arbeidsinschakeling, opleiding of 

inburgeringscursus volgen.  

 Bijstandsgerechtigden die parttime werken. 

 

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum en zonder vermogen komen in aanmerking 

voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.18 

 

Overige voorzieningen voor mensen met een krap budget 

 

Voedselbank 

Voedselbank Zuid Limburg is er voor personen en gezinnen met een 

minimum tot zeer laag inkomen. De voedselbank geeft een wekelijks 

voedselpakket uit en heeft ook tweedehands kleding. Een aanvraag 

kan worden ingediend via een hulpverlenende instantie zoals Impuls, GGD, Cliëntenraad of KBL. De 

gemeente Kerkrade subsidieert de voedselbank.  

 

Kledingbank 

Kledingbank Limburg verstrekt kleding op dat moment dat iemand het nodig 

heeft en niet over de middelen beschikt om er zelf voor te kunnen zorgen. Om 

de noodzaak hiervan te bepalen werkt de kledingbank met het principe van 

verwijzing. Deze verwijzing kan men aanvragen bij een erkende hulpverlener of maatschappelijke 

instantie. De gemeente Kerkrade subsidieert de kledingbank. 

 

Stichting samen delen Parkstad 

Samen Delen verstrekt gratis meubels en kleding aan 

minima op verwijzing van instellingen. Ook statushouders 

kunnen er terecht. Samen Delen werkt op basis van 

verwijzingen door hulpverlenende instanties. De gemeente Kerkrade subsidieert activiteiten van 

Samen Delen. 

 

Ruilwinkels 

In de ruilwinkels kan men goederen en diensten ruilen tegen punten. Men levert een dienst of brengt 

goederen naar de winkel en ontvangt hiervoor punten. Met deze punten kan men in de ruilwinkels 

weer goederen en/of diensten aanschaffen. Alles met gesloten beurzen. In Kerkrade hebben we twee 

ruilwinkels: Kerkrade-West en Eygelshoven. De ruilwinkels worden financieel gesteund door de 

gemeente Kerkrade. 

 

4.5 Schuldhulpverlening 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is een kaderwet. Dit betekent dat de wet ons alleen 

verplicht dat we schuldhulpverlening bieden. Hoe we dat doen, mogen we zelf bepalen. We moeten 

ons wel aan een aantal voorwaarden houden. Ook moeten we in het beleidsplan het volgende 

vastleggen: richting, doelen, acties, beoogde resultaten, waarborgen kwaliteit, schuldpreventie, beleid 

voor gezinnen met kinderen en wachttijd. Al deze onderwerpen worden benoemd in deze paragraaf 

en elders in dit beleidsplan. 
  

                                                      
18 De gemeentelijke beleidsvrijheid is beperkt: gemeenten mogen geen hogere inkomens- en vermogensgrens 

hanteren. Gemeenten mogen wel lagere grenzen vaststellen of ervoor kiezen om voor bepaalde of alle belastingen geen 
kwijtschelding te verlenen. 

https://bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/kwijtschelding/voor-welke-heffingen-is-kwijtschelding-mogelijk/?gemeente=155
https://limburg-zuid.voedselbankennederland.nl/home/
http://www.kledingbank-limburg.nl/
https://www.stichtingsamendelen.nl/stichting-samen-delen-regio-parkstad.html
http://www.facebook.com/RuilwinkelKerkrade
http://www.ruilwinkeleygelshoven.nl/
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Kredietbank Limburg 

De uitvoering van de schuldhulpverlening is grotendeels belegd bij de 

Kredietbank Limburg (KBL). Kredietbank Limburg is geen commerciële bank, 

maar een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Brunssum, Heerlen, 

Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen. De gemeente Kerkrade voert 

de regie en bepaalt de voorwaarden waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd. KBL voert de 

schuldhulpverlening uit conform de door de gemeente vastgestelde Beleidsregels 

Schuldhulpverlening.19 KBL heeft een aantal medewerkers op locatie in Kerkrade. Dat betekent dat 

inwoners niet ver hoeven te reizen voor een gesprek met een schuldhulpverlener. 

 

Integrale aanpak 

We pakken onze schuldhulpverlening integraal aan. Dit betekent dat wij niet alleen kijken naar de 

schuld zelf. We kijken ook naar de oorzaak van de schuld en problemen op andere leefgebieden. 

Schulden zijn er in alle soorten en maten. De oorzaak van schulden is ook verschillend. Integraal 

betekent ook dat we kijken hoe we schulden in de toekomst kunnen voorkomen. Als we iemand 

kunnen helpen met schulden, kijken we daarna naar het gedrag. We kijken naar motivatie 

vaardigheden en mogelijke belemmeringen. Onze hulp moet leiden tot het blijvend oplossen van de 

schulden. KBL is verantwoordelijk voor de inkoop van aanvullende ondersteuning bij bijvoorbeeld 

Impuls of Schuldhulpmaatje als dat nodig is voor een goede integrale aanpak. 

 

Termijnen 

Zonder hulp kunnen schulden snel groter worden. Daarom moeten we binnen vier weken na melding 

een gesprek hebben met de inwoner om de hulpvraag vast te stellen. Dit staat in de Wgs. Soms is een 

financieel probleem zo ernstig dat het grote gevolgen heeft. Bijvoorbeeld als iemand uit zijn huis wordt 

gezet. Of als gas, water en licht worden afgesloten. Dit zijn zogenaamde ‘bedreigende schulden’. Als 

hier sprake van is, moeten we binnen drie dagen na melding in een gesprek de hulpvraag vaststellen. 

Volgens de voorgenomen wijziging van de Wgs per 1-1-2021 moet de gemeente na het eerste 

gesprek binnen acht weken een beschikking tot schuldhulpverlening (of afwijzing) afgeven.  

 

Doelstelling en kwaliteitsborging 

We helpen iedere inwoner die zich meldt met schulden. Dit kan zijn met een advies, een 

doorverwijzing of een aanbod voor een (intensief) traject. We adviseren de inwoner dan of het zinvol is 

om een aanvraag te doen. In de praktijk leidt niet iedere melding tot een aanvraag 

schuldhulpverlening. 

 

We willen dat het traject bij 80% van de aanvragen schuldhulpverlening succesvol is. Dit kan op 

verschillende manieren: bijvoorbeeld via een regeling met de schuldeisers of toelating tot de Wet 

schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). KBL rapporteert periodiek over de resultaten van de 

schuldhulpverlening die zij bieden. 

 

We houden de kwaliteit van onze schuldhulpverlening scherp in de gaten. Er wordt gewerkt volgens 

de regels van de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), onze 

beleidsregels en dit beleidsplan. 

 

Uitvoering en instrumentarium 

Inwoners met een financiële hulpvraag kunnen terecht bij KBL. Daar wordt de hulpvraag vastgesteld. 

Een deel van de mensen kan met informatie en advies zelf verder. Als er meer aan de hand is, wordt 

een plan van aanpak gemaakt. Binnen acht weken na het eerste gesprek geeft KBL namens de 

gemeente een beschikking af met daarin het plan van aanpak. Dat plan van aanpak kan bestaan uit 

                                                      
19 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Kerkrade 2018. 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Kerkrade/CVDR607249.html
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onder meer de instrumenten budgetbegeleiding, betalingsregeling, budgetbeheer, schuldregeling en 

beschermingsbewind: 

 

 Budgetbegeleiding: Met budgetbegeleiding leert de cliënt op een verantwoorde manier met zijn 

geld om te gaan. Budgetbegeleiding heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de inkomsten en 

uitgaven, het voeren van een overzichtelijke administratie, en het afstemmen van de uitgaven op 

het beschikbare budget. Er wordt dus ook gewerkt aan gedragsverandering. Budgetbegeleiding 

wordt geboden door schuldhulpverleners en/of vrijwilligers van Schuldhulpmaatje. Indien nodig 

kunnen schuldhulpmaatjes gedurende een lange periode een klant begeleiden. 

 Betalingsregeling: Een betalingsregeling wordt getroffen met één of enkele schuldeisers wanneer 

de schulden nog niet problematisch zijn. In principe wordt 100% van de schulden afbetaald. 

 Budgetbeheer. Inkomsten en uitgaven worden beheerd door een schuldhulpverlener. 

 Schuldregeling. Een schuldregeling is er in twee vormen: 

1. Schuldbemiddeling. De schuldenaar spaart maandelijks geld voor de schuldeisers. Periodiek 

wordt het gespaarde geld overgemaakt naar de schuldeisers. Na drie jaar wordt het restant 

van de schulden kwijtgescholden. Schuldeisers profiteren van een eventuele 

inkomensstijging. 

2. Schuldsanering. De schulden worden met een saneringskrediet gedeeltelijk afbetaald aan de 

schuldeisers. De rest van de schulden wordt door de schuldeisers kwijtgescholden. De 

schuldenaar betaalt in drie jaar het krediet terug aan de gemeente. Dit heeft veel voordelen 

voor zowel schuldenaar, schuldeisers als de gemeente. De gemeente Kerkrade zal in de 

gevallen waarbij er een stabiel inkomen is en er geen inkomensstijging is te verwachten, 

vaker schuldsanering inzetten. 

 

Bij een deel van de aanmelders zijn de problemen zo groot - of de afloscapaciteit zo klein - dat 

onderhandeling met schuldeisers geen zin heeft. Deze mensen zijn aangewezen op de Wet 

Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) of – als ook de rechter geen oplossing ziet - op een 

jarenlang bestaan met schulden en een inkomen op de beslagvrije voet. Ook in dat geval biedt de 

gemeente hulp, bijvoorbeeld in de vorm van budgetbeheer, beschermingsbewind of bewaken dat de 

beslagvrije voet door schuldeisers goed wordt berekend. 

 

 Beschermingsbewind. Net als bij budgetbeheer worden inkomsten en uitgaven beheerd. De 

bewindvoerder heeft daarbij meer bevoegdheden dan de schuldhulpverlener. Het wordt opgelegd 

door de rechter en vaak uitgevoerd door commerciële partijen. Ook KBL biedt 

beschermingsbewind. Wanneer de inwoner een laag inkomen heeft, moet de gemeente de kosten 

van beschermingsbewind vergoeden via de bijzondere bijstand. In hoofdstuk 2 is te lezen dat 

beschermingsbewind één van de grootste kostenposten is binnen de bijzondere bijstand. Net als 

in andere gemeenten nemen de kosten bovendien jaarlijks toe. De gemeente zal met de 

rechtbank, bewindvoerders en KBL bekijken hoe we meer grip krijgen op de in- en uitstroom bij 

beschermingsbewind. Ook zal uitvoering worden gegeven aan de nieuwe wet die gemeenten 

adviesrecht geeft na drie maanden bewind (zie § 1.3).  

 

Nazorg 

We willen niet dat er opnieuw schulden ontstaan als de financiële problemen zijn opgelost. Goede 

nazorg aan gemotiveerde mensen voorkomt herhaling. We spreken de klant binnen drie maanden 

nadat de schuldregeling is afgerond. Dit is het nazorggesprek. We kijken dan hoe het gaat met het 

beheer van de financiën door de klant. Waar nodig geven we advies. Het gesprek is niet vrijblijvend en 

is onderdeel van ons traject schuldhulpverlening. 
  

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/kerkrade/
https://www.juridischloket.nl/schulden-en-incasso/schulden-oplossen/wsnp-traject/
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Zelfstandig ondernemers 

Zelfstandig ondernemers met schulden worden geholpen via de schuldhulpverlening of het Bbz20. Ook 

als het bedrijf niet levensvatbaar blijkt, wordt geholpen met het oplossen van de schulden en het 

afbouwen van de onderneming. 

 

Gezinnen met kinderen 

Op grond van de Wgs moet de gemeente vastleggen hoe zij omgaat met gezinnen met minderjarige 

inwonende kinderen. De reden is dat het rijk hiermee de effecten van sociale uitsluiting zoveel 

mogelijk wil beperken. Immers, voor kinderen is opgroeien in een problematische schuldsituatie te 

vergelijken met opgroeien in armoede. Kerkrade spant zich daarom bij gezinnen met minderjarige 

kinderen, door zorgvuldige crisisinterventie, tot het uiterste in om uithuiszetting en afsluiting van 

energie te voorkomen. 

 

4.6 Aanpak kinderarmoede 

 

Kindpakket 

Het kindpakket is er voor kinderen (4-18 jr.) uit gezinnen met een inkomen tot 120% 

van het sociaal minimum. Het kindpakket bestaat uit bijdragen vanuit Stichting 

Leergeld Parkstad en het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg voor: 

 Sportieve, culturele en educatieve activiteiten van sportclub tot toneelschool. En 

ook: sportkamp, abonnement tijdschrift, museumjaarkaart. 

 Schoolgerelateerde kosten zoals ouderbijdrage, school- en gymspullen, huur 

kluisje, excursies en schoolreizen. 

 Aanschaf fiets als het kind naar voortgezet onderwijs gaat. 

 Zwemdiploma A eenmalig maximaal € 600 voor een periode van 12 maanden. 

Zwemdiploma B maximaal € 200 voor 6 maanden. 

 Via Leergeld kunnen ook verjaardagsboxen van Stichting Jarige Job worden 

aangevraagd.  

 

De gemeente Kerkrade verstrekt een jaarlijkse subsidie aan zowel Stichting Leergeld als het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

 

Stichting spelend kind 

Spelend Kind is er voor ouders/verzorgers met kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 

jaar die even niet in staat zijn om tijdens de feestdagen en verjaardagen een leuk 

cadeautje te kopen voor het kind. Daarnaast kan in de winkel in het centrum van 

Kerkrade speelgoed geruild worden. De gemeente Kerkrade biedt Spelend Kind 

financiële steun. 

Momenteel wordt een nadere samenwerking tussen de beide Ruilwinkels en 

Stichting spelend kind onderzocht.  

 

Geldplan rondkomen met kinderen 

Via de website van de gemeente wordt het Geldplan Rondkomen met kinderen aangeboden. Dit is 

een website waar je op basis van het door de gebruiker ingevulde profiel (leeftijd kinderen, schooltype, 

inkomen ouders, scheiding, ouderschapsverlof, etc.) een overzicht krijgt van tips en voorzieningen. 

Het Geldplan is een initiatief van o.a. het Nibud. Er zijn nog meer geldplannen. 

 

Jongeren Aan Zet (JAZ) en app voor jongeren 

De Kerkraadse jongerenraad Jongeren aan Zet heeft onder meer via de methodiek Speaking Minds 

meegedacht over het nieuwe armoede- en schuldenbeleid van de gemeente. De komende jaren zal 

                                                      
20 Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 

http://www.leergeld.nl/parkstad
http://www.leergeld.nl/parkstad
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/limburg-sport/
https://www.stichtingjarigejob.nl/
http://www.stichtingspelendkind.nl/
https://www.startpuntgeldzaken.nl/utrecht/alle-geldplannen/geldplan-rondkomen-met-kinderen/
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/startpunt-geldzaken/
https://www.mkbservicedesk.nl/2276/wat-besluit-bijstandverlening-zelfstandigen.htm
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JAZ dat blijven doen. JAZ is daarnaast betrokken bij verschillende initiatieven zoals de ontwikkeling 

van een app waarmee jongeren meer grip krijgen op hun geldzaken. De gemeente faciliteert dat de 

app door zoveel mogelijk jongeren gebruikt gaat worden. 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Het schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening, aanwezig op school, welke erop 

gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Zij vervult een brugfunctie tussen 

kind, ouders, school en (jeugd-)zorginstellingen en richt zich op het kind bij wie de ontwikkeling 

stagneert. De ervaring leert dat de inzet van schoolmaatschappelijk werk een stevige bij bijdrage 

levert aan de bestrijding van armoede en schulden. De komende jaren is het schoolmaatschappelijk 

werk extra alert op financiële problemen. Er wordt onderzocht of het schoolmaatschappelijk werk 

vanuit het onderwijsachterstandenbeleid kan worden uitgebreid en geïntensiveerd. 

 

Zommersjpas en Winktersjpas 

Met de Zommersjpas en Winktersjpas kunnen kinderen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij 

beweging, sportiviteit en gezelligheid centraal staan. Bij de activiteiten wordt veel bewogen en er wordt 

gezorgd voor gezonde maaltijden en tussendoortjes. Er zijn onder meer zomerkampen, wijkactiviteiten 

en evenementen in bijvoorbeeld het Stadspark of de Rodahal. De activiteiten worden georganiseerd 

door onder meer Impuls, Radar, Kinder Opvang Kerkrade, Jeugd- en Jongerenwerk, gemeente 

Kerkrade, GGD Zuid-Limburg en Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Gezien heet grote aantal 

deelnemers zijn de activiteiten zeer succesvol. 

 

De activiteiten zijn voor alle kinderen in Kerkrade (en dus niet-stigmatiserend). Door een bijdrage van 

de gemeente en Stichting Leergeld Parkstad kunnen ook kinderen van gezinnen met een laag 

inkomen meedoen. 
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5. Evaluatie 
 
 

In hoofdstuk 3 staat dat de gestelde doelen in co-creatie met samenwerkingspartners en raad verder 

worden geconcretiseerd. 

Ook de evaluatie van het armoede- en schuldenbeleid pakken we op samen met onze 

samenwerkingspartners. Dit is een continu proces waarbij gemeente en samenwerkingspartners 

periodiek rond de tafel zitten en kritisch de voortgang en resultaten volgen. 

Jaarlijks wordt een evaluatierapport opgesteld en besproken met de leden van de raadscommissie 

Burgers & Samenleving. De bevindingen van onze samenwerkingspartners worden in de evaluatie 

meegenomen. De evaluatierapporten dienen als basis voor het beleidsplan 2024-2027.   
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6. Armoede en schulden samen aanpakken! 
 

 

We verwachten met de in dit beleidsplan gepresenteerde maatregelen de armoede en schulden in 

Kerkrade nog effectiever en duurzamer te bestrijden dan voorheen. We verzachten de gevolgen van 

de armoede- en schuldenproblematiek, maar pakken ook de oorzaken aan. Het is een breed maar 

consistent pakket aan maatregelen waarbij de thema’s armoede en schulden – voorheen vastgelegd 

in aparte beleidsplannen – volgens een duidelijke visie en eenduidige aanpak aan elkaar gekoppeld 

worden. 

 

Kerkrade behoudt een veelzijdig armoedebeleid, met oog voor verschillen in doelgroepen, 

vergoedingen voor diverse kostensoorten en een substantieel effect op de koopkracht van 

verschillende huishoudens. We deden de goede dingen, maar gaan de goede dingen beter doen. Het 

nieuwe beleid richt zich niet op meer regelingen, maar op het verbeteren van de effectiviteit en het 

bereik van de bestaande regelingen en voorzieningen. En op het verbinden van bestaande initiatieven 

en voorzieningen. Het bestrijden van armoede en schulden doen we dan ook samen met onze 

maatschappelijke partners. Ons gezamenlijke aanbod wordt beter op elkaar afgestemd, zodat 

Kerkradenaren niet meer tussen wal en schip belanden. 

 

Preventie is een belangrijk speerpunt van het nieuwe beleid. Bij preventie gaan de kosten voor de 

baat uit. De baten zien we op termijn terug op de rekening van het armoede- en schuldenbeleid, maar 

daarnaast ook op andere beleidsterreinen, bij onze netwerkpartners, schuldeisers en de samenleving 

als geheel. Zo profiteren alle Kerkradenaren van een betere aanpak.  

 

Het College is ervan overtuigd dat het nieuwe beleid – zeker op termijn – zal leiden tot meer 

participatie. ‘Participatie’ is daarbij meer dan het gebruikmaken van een abonnement, nieuwe fiets, 

computer of bioscoopbezoek. De wijkpunten, Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, 

Schuldhulpmaatje, KBL, ruilwinkels, voedselbank en andere samenwerkingspartners zijn er samen op 

gericht belemmeringen voor participatie weg te nemen en om het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid 

en vaardigheden van Kerkradenaren te vergroten. Minder Kerkradenaren hebben straks te maken met 

de negatieve gevolgen van financiële armoede. Meer Kerkradenaren maken straks gebruik van alle 

landelijke en gemeentelijke voorzieningen, gaan beter met hun geld om, maken verstandigere keuzes, 

trekken op tijd aan de bel als er betalingsachterstanden zijn, besparen slim op uitgaven, zijn in de 

gelegenheid mantelzorg te verlenen en hebben het zelfvertrouwen en de vaardigheden om sociale 

activiteiten te ondernemen en aan het (vrijwilligers)werk te gaan. 
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7. Begroting 
 

 

Hieronder treft u de begroting voor de komende jaren. Dit is een samenvatting. Een uitgebreide 

begroting - inclusief de dekking - treft u op de volgende pagina’s. 

 

  2019 2020 e.v. 

Armoedebeleid 543.000 556.000 

Ruilwinkels 155.000 155.000 

Leergeld 95.000 95.000 

Jeugdfonds sport en cultuur 200.000 200.000 

Spelend kind 15.000 15.000 

Voedselbank en kledingbank 22.500 22.500 

Samen Delen Activiteiten 15.500 15.500 

Zommersjpas en Winkterspas 17.000 17.000 

Voorlichting 10.000 10.000 

Jongerenraad JAZ 3.000 6.000 

Overig ad hoc 10.000 20.000 

    

Minimaregelingen 2.191.000 2.151.000 

Sociaal Culturele Activiteiten 285.000 285.000 

Bijzondere bijstand totaal 1.396.000 1.356.000 

- waarvan bijzondere bijstand bewindvoering 1.030.000 990.000 

Individuele inkomenstoeslag 380.000 380.000 

Collectieve zorgverzekering 130.000 130.000 

    

Schuldhulpverlening 1.204.470 1.390.270 

Toegang 340.000 0 

KBL regulier 662.000 1.100.000 

Impuls 100.000 100.000 

Schuldhulpmaatje 85.270 85.270 

Vroegsignalering* 17.200 105.000 

   

Totaal 3.938.470 4.097.270 

      

   
* Vroegsignalering 

Het voorstel is om € 200.000 van de voor 2019 vrijgemaakte middelen mee te nemen naar volgende 

jaren voor de uitvoering van vroegsignalering. Voor 2019 en de periode waarop dit beleidsplan 

betrekking heeft (2020-2023), is dan in totaal € 437.200 beschikbaar voor vroegsignalering. 
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Armoedebeleid (KASSA) 

Marap Lasten (in euro’s) 

  
  
 

  31-12-19 31-12-19 31-12-19 

Werkelijk Werkelijk Prognose prognose  

2018 2019 2019 2020 e.v. 

            

  Totaal: 761.889 638.842 1.002.500 1.002.500 

            

9.086.201 Armoedebeleid 486.889 263.842 627.500 627.500 

            

 
 

Ruilwinkel Kerkrade-
west  122.000  

263.842 627.500 627.500 

Ruilwinkel 
Eygelshoven  30.000  

Leergeld Parkstad 
Activiteiten  75.000  

Leergeld Parkstad 
verrekening 
2015/2016   

Jeugdsportfonds  75.000  

Jeugdcultuurfonds  30.000  

Spelend kind  4.750  

Voedselbank  17.500  

Kledingbank   

Armoederegisseur  86.059  

Samen Delen 
Activiteiten  11.956  

Zommersjpas Impuls   

Winktersjpas Rodahal  5.000  

Winktersjpas Markt   

Voorlichting   

Jongerenraad JAZ  3.443  

Nieuw Beleid   

Overige ad hoc  26.182  

            

9086200.377.4423 Impuls SCA 55.000 55.000 55.000 55.000 

            

  Uitbreiding SCA  55.000   55.000   55.000   55.000  

            

  SHV 220.000 320.000 320.000 320.000 

            

9086400.347.4422 Schuldhulpverlening  200.000   300.000   300.000   300.000  

9086200.395.4424 Schuldhulpmaatjes  20.000   20.000   20.000   20.000  

9086400.173.4343 Diensten derden         

            

Balance   761.889 638.842 1.002.500 1.002.500 
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Marap Baten 

Armoedebeleid (Kassa) 
  

Werkelijk prognose prognose prognose prognose prognose 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

              

Restant vorig jaar 
  442.300 652.711 527.911 403.111 278.311 153.511 

KASSA-middelen structureel 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

vanaf 2017 (komt uit nota) 313.000 313.000 313.000 313.000 313.000 313.000 

 Meicirculaire/ dec. circulaire 
verschuiving gelden  159.300 64.700 64.700 64.700 64.700 64.700 

              

Kosten -761.889 
-

1.002.500 
-

1.002.500 
-

1.002.500 
-

1.002.500 
-

1.002.500 

              

Saldo 2019 652.711 527.911 403.111 278.311 153.511 28.711 

              

Saldo Reserve gelden KASSA  
31/12 t-1 442300           

Resultaat 210.411           

Saldo Reserve gelden KASSA 31/12 652.711           
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Minimaregelingen 

  
 

Werkelijke Prognose Prognose 

Lasten 2018 Lasten 2019 2020 E.V. 

Programma minima       

          

  Totaal: 2.356.582 2.230.430 2.230.430 

          

Subtotaal Incidentele Bijzondere bijstand 1.979.776 1.760.910 1.760.910 

          

1 Bijzondere bijstand levensonderhoud <21 jaar            130.458  3.992 3.992 

2 Schuldsanering, rente en aflossing              11.385  12.899 12.899 

3 Kosten bewindvoering/budgettering         1.181.081  1.123.545 1.123.545 

4 Rechtsbijstand              88.263  86.131 86.131 

5 Overname belastingaanslagen              36.657  57.711 57.711 

6 huishoudelijke hulp/gezinshulp                3.753  0 0 

7 betaling n.a.v. borgstellingen                   397  29.032 29.032 

8 inrichting en huisraad/waarborgsom              18.877  24.467 24.467 

9 woonkostentoeslag              12.586  5.184 5.184 

10 medische, para-medische kosten                1.261  0 0 

11 overige financiële transacties                 4.140  1.857 1.857 

12a overige incidentele bijzondere bijstand              44.026  55.652 55.652 

12b Kosten VMP (schoolgaande kinderen)                        -    0 0 

13 Individuele inkomenstoeslag 446.893 360.440 360.440 

          

Subtotaal CZV 89.599 179.520 179.520 

          

14 Bijdrage collectieve ziektekostenverzekering  89.599 179.520 179.520 

          

Subtotaal SCA 287.207 290.000 290.000 

          

15 regeling SCA 287.207 290.000 290.000 

          

Balance   2.356.582 2.230.430 2.230.430 

          

 

Marap Baten (in euro’s) 

  
 

Werkelijk  raming raming raming raming raming 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dekking Minima 1.258.258 1.270.363 1.270.363 1.270.363 1.270.363 1.270.363 

              

Dekking minima vanuit alg. middelen 1.195.200  1.195.200  1.195.200  1.195.200  1.195.200  1.195.200  

Vanuit KASSA SCA 55.000  55.000  55.000  55.000  55.000   55.000  

Debiteuren bijzondere bijstand 8.058 20.163 20.163 20.163 20.163 20.163 

              

Resultaat ten laste/gunste van RSD -1.098.324 -960.067 -960.067 -960.067 -960.067 -960.067 
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Schuldhulpverlening 

Marap Lasten 

Werkelijke Prognose Prognose 

lasten 2018 Lasten 2019 2020 E.V. 

Programma SHV   1.271.019 1.321.570 1.321.570 

          

SHV Overig   591.674 659.570 659.570 

          

 Personeel SHV 414.200 457.800 457.800 

 Toegerekende rente   1.500,00 1.500,00 

 Overig 12.756 15.000 15.000 

 Inkoop Impuls 79.448 100.000,00 100.000,00 

 Schuldhulpmaatjes 85.270 85.270 85.270 

          

KBL   679.345 662.000 662.000 

          

 Inkoop KBL DVO  548.935  

662.000 662.000 

 Inkoop KBL gemiste renteinkomsten   

 Inkoop KBL Buiten DVO  13.000  

 Inkoop KBL nafacturatie   

 Inkoop KBL Overig   

 Herziening omvang dub. deb.   

 Tekort exploitatie  117.410  

          

Balance   1.271.019 1.321.570 1.321.570 

 

Marap Baten (in euro’s) 

 

Werkelijk prognose prognose prognose prognose prognose 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Dekking SHV 995.000 1.095.000 1.096.500 1.096.500 1.096.500 1.096.500 

              

Dekking SHV vanuit alg. middelen 775.000  775.000   776.500   776.500   776.500  776.500  

KASSA middelen tbv KBL  200.000  300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

KASSA middelen tbv 
Schuldhulpmaatjes  20.000  20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

RSD -           

              

Resultaat ten laste/gunste van RSD -276.019 -226.570 -225.070 -225.070 -225.070 -225.070 
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