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Geachte leden van de raad, 
 

Op verzoek van uw raad hebben wij kenniscentrum voor werk en inkomen Stimulansz gevraagd om 

onderzoek te doen naar de armoedeval in onze gemeente. U heeft het onderzoeksrapport voor de 

zomervakantie ontvangen. Stimulansz heeft op 3 september jl. een presentatie gegeven voor de 

raad. Via deze brief komen wij met een reactie op het onderzoek. Wij betrekken hierin ook de 

overwegingen die uw raad op 3 september jl. met ons heeft gedeeld.  

Uw raad heeft aangegeven graag voor de raadscommissie van 8 oktober aanstaande een reactie te 

ontvangen van het college op het armoedevalrapport. De Adviesraad Sociaal Domein is nog niet in 

de gelegenheid geweest om een advies uit te brengen over de door ons voorgestelde maatregelen 

om de armoedeval te verzachten. Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein kan leiden tot een 

wijziging van of aanvulling op de door ons voorgestelde maatregelen. Wij informeren u daarom over 

het advies en onze reactie op dit advies.  

Armoedeval Midden-Groningen 

Wij spreken van een armoedeval als iemand met een uitkering er in besteedbaar inkomen op 

achteruit gaat als hij of zij een betaalde baan krijgt. Dit komt omdat mensen met een laag 

inkomen hun inkomen aanvullen met landelijke toeslagen van de Belastingdienst en 

inkomensondersteunende maatregelen van de gemeente. De aansprak op toeslagen en 

minimaregelingen neemt af naarmate het inkomen stijgt. Dit kan tot gevolg hebben dat mensen die 

meer gaan verdienen uiteindelijk minder overhouden.  

 

Stimulansz heeft voor verschillende groepen mensen berekend hoe groot de armoedeval in Midden-

Groningen kan zijn. Alleenstaanden hebben vrijwel nooit te maken met een lager inkomen als ze 
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betaald werk vinden. Voor alleenstaande ouders en gehuwden met kinderen ligt dat anders. Zij 

kunnen er maximaal 103 (alleenstaande ouders) of 217 euro per maand (gehuwden met kinderen) 

op achteruit gaan als ze door een hoger inkomen net buiten de minimaregelingen vallen.  

 

Aanbevelingen Stimulansz 

De armoedeval blijft in dit huidige belastingstelsel altijd bestaan, aldus Stimulansz. Er zijn wel 

mogelijkheden om de armoedeval af te vlakken of de gevolgen te verzachten. Hieronder zetten we 

de mogelijkheden op een rij:  

▪ De gemeente kan winst behalen door in haar minimabeleid af te zien van categoriale 

inkomensgrenzen en toe te werken naar een systeem van geleidelijke afbouw van de 

gemeentelijke vergoedingen bij een stijgend inkomen. Of nog beter…toe te werken naar 

maatwerk. 

▪ Werkende minima zijn naast hun loon, voor een groot deel aangewezen op landelijke- en 

gemeentelijke toeslagen. Dit financiële belang maakt de angst voor verlies of voor 

terugvordering van teveel ontvangen toeslagen alleen maar groter. Deze onzekerheid kan een 

remmende factor zijn voor de arbeidsinschakeling. Advies is daarom om te investeren in een 

manier om laagdrempelig maar nauwkeurig zichtbaar te maken welke toeslagen, landelijk en 

gemeentelijk, bij een bepaald inkomen horen, zodat onderbenutting wordt voorkomen. Geef 

daarbij ondersteuning bij het aanpassen van de toeslagen bij het aanvaarden van werk. 

▪ Een uitstroompremie is een mogelijkheid om de armoedeval af te vlakken bij uitstroom uit de 

Participatiewet. 

▪ De gemeente kan bij een inkomensachteruitgang een maatwerkbudget beschikbaar stellen. 

▪ Voor alleenstaande ouders geldt dat het verruimen van het aantal werkuren een goede kans 

biedt om de armoedeval tegen te gaan. Als zij voltijds werken tegen het wettelijk minimumloon 

verdienen zij een inkomen ter hoogte van 143% van hun bijstandsnorm.  

 

 

Hoe gaan we de gevolgen van de armoedeval aanpakken?  

Het onderzoek van Stimulansz geeft ons inzicht in de hoogte van de armoedeval, wanneer deze op 

kan treden en wat we kunnen doen om de gevolgen van de armoedeval te verzachten. Het is wel zo 

dat de bedragen in de berekeningen extremen zijn en alleen gelden voor mensen die maximaal 

gebruik maakten van alle lokale minimaregelingen en veel bijzondere bijstand ontvingen.  De 

armoedeval zal voor de meeste mensen lager uitpakken. Dit neemt niet weg dat de armoedeval een 

serieus probleem is omdat het een belemmering kan zijn om vanuit de uitkering de stap naar 

betaald werk te zetten.  

 

Financiële ondersteuning bij de stap naar betaald werk 

We willen de onzekerheid over de toekomstige inkomenssituatie zoveel mogelijk wegnemen voor 

mensen. Dit mag geen belemmering zijn richting de arbeidsmarkt. We volgen daarom de 

aanbeveling uit het onderzoek op om cliënten, die duurzaam uitstromen uit de uitkering richting 

werk, intensief te ondersteunen. We brengen met behulp van een rekenmodel van het ministerie, 
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dat binnenkort gelanceerd wordt, in beeld waar mensen recht op hebben op grond van hun salaris. 

We passen samen met de cliënt, indien nodig, de toeslagen van de Belastingdienst aan. Na 6 

maanden nemen we opnieuw contact op met de cliënt om te monitoren hoe de financiële situatie is 

en of de cliënt gebruik maakt van de inkomensondersteunende regelingen waar hij of zij recht op 

heeft.  

 

Toepassen maatwerk 

Stimulansz stelt een aantal generieke maatregelen voor om de armoedeval te verzachten zoals het 

afzien van categoriale inkomensgrenzen of de inzet van een uitstroompremie. Mede op basis van 

het gesprek met uw raad kiezen wij hier niet voor, maar zetten we in op maatwerk. Elke situatie 

verschilt. Het is daarom beter om per situatie in beeld te brengen welke belemmeringen zich 

voordoen en om daar een passend antwoord op te geven. Wij hebben binnen ons re-

integratiebeleid de voorziening ‘nazorg’. We kunnen vergoedingen verstrekken voor kosten die 

nodig zijn om duurzaam uit te stromen naar betaald werk. Het kan dan gaan om reiskosten of 

kosten voor werkkleding etc. Aanvullend hierop hebben we de mogelijkheid om in bijzondere 

situaties financiële ondersteuning te bieden aan cliënten als zij door de werkaanvaarding 

geconfronteerd worden met een financieel nadeel. In de uitvoering zal hier nadrukkelijk aandacht 

voor zijn.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


