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Onderwerp: Reactie college op advies Armoedeval 

 

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,  

 
Wij hebben op 9 november 2021 uw advies ontvangen over maatregelen die wij willen treffen om 

de armoedeval voor onze inwoners te verzachten. Wij danken u voor dit advies en lezen dat u 

positief adviseert over de voorgestelde maatregelen. Via deze brief ontvangt u onze reactie. Uw 

advies en onze reactie daarop zullen wij ook naar de raad sturen.  

 

Aandachtspunt Adviesraad 

Het kabinet heeft in 2012 besloten om de algemene heffingskorting te verlagen. Deze verlaging 

kan ervoor zorgen dat een groot deel van de bijstandsgerechtigden onder de armoedegrens zal 

komen. Hier is in het onderzoek geen rekening mee gehouden.  

 

Reactie college  

Het negatieve effect waar u op doelt is dat de maatregel uit 2012 effect heeft op de hoogte van 

de netto bijstandsnorm. De jaarlijkse verhoging van de netto bijstandsnorm valt door deze 

maatregel lager uit.  

Stimulansz houdt in het onderzoek rekening met de algemene heffingskorting en de van 

toepassing zijnde netto bijstandsnorm. Hiermee houden we dus (indirect) rekening met deze 

maatregel.  

 

 

 

Aandachtspunt Adviesraad 

In het onderzoek is geen rekening gehouden met de coronacrisis.  

Reactie college  

De coronacrisis heeft geen invloed op de berekeningen voor de armoedeval. Uiteraard kan de 

coronacrisis wel gevolgen hebben voor het aantal mensen die hier mee te maken krijgt.  
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Aandachtspunt Adviesraad 

Burgers mogen er financieel niet op achteruit mogen gaan, wanneer zij gaan werken. 

Reactie college  

Wij constateren, net als Stimulansz, dat we het probleem van de armoedeval niet kunnen 

oplossen door het landelijke toeslagensysteem. We kunnen wel maatregelen treffen om de 

armoedeval af te vlakken of de gevolgen te verzachten.  

 

 

 

Aandachtspunt Adviesraad 

Het verlagen van de inkomensgrens van het Meedoenfonds van 125% naar 115% zal gevolgen 

hebben voor de armoedeval. Ook werkende burgers worden geraakt. 

 

Reactie college  

De raad heeft besloten om de inkomensgrens van het Meedoenfonds te handhaven op 125% van 

het sociaal minimum.  

 

 

 

Advies Adviesraad  

Burgers die uitstromen naar betaald werk worden intensief ondersteund om de onzekerheid over 

de toekomstige inkomenssituatie weg te nemen. Na 6 maanden wordt gekeken of de 

ondersteuning wel of niet voortgezet moet worden. Advies is om aan te geven wat wordt bedoeld 

met ‘zoveel mogelijk’ wegnemen. Maak angst bespreekbaar.   

 

Reactie college  

We willen mensen die uitstromen uit de bijstand richting werk vooral duidelijkheid geven over 

hun toekomstige inkomenssituatie. We willen hiermee de stress over de financiële situatie 

wegnemen. Ook ontzorgen we mensen door hen te helpen bij het aanpassen van hun toeslagen 

van de Belastingdienst. En we kijken samen met hen naar inkomensondersteunende maatregelen 

waar zij recht op hebben.  

  

We vinden het daarbij van belang dat mensen financieel zelfredzaam zijn of worden zodat 

financiële problemen en de daarmee gepaard gaande stress ook in de toekomst worden 

voorkomen. Als we signaleren dat dit onvoldoende het geval is dan begeleiden we mensen naar 

de Gemeentelijke Kredietbank voor bijvoorbeeld een budgetcursus of andere passende 

ondersteuning.   

 

 

Advies 

Geef duidelijk aan wat wordt verstaan onder maatwerk en wat wel of niet mogelijk is. Ook de 

periode van ondersteuning is maatwerk. Ook hier moeten afspraken over gemaakt worden.  

 

Reactie college  
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Het maatwerk kan bestaan uit een financiële vergoeding voor kosten die nodig zijn om voor 

langere tijd aan het werk te blijven of om een oplossing te bieden voor een financieel knelpunt 

dat ontstaat door de werkaanvaarding.   

 

Voor de hand liggende voorbeelden zijn reiskosten, de kosten van werkkleding of een voorschot 

op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst als de toeslag nog niet binnen is maar er al wel 

kosten zijn. 

 

Omdat het om maatwerk gaat zijn de voorbeelden niet uitputtend. Een bijzondere situatie kan 

zijn dat wij de kosten voor de honden-uitlaatdienst een periode betalen. Elke situatie wordt 

individueel beoordeeld. Er wordt daarbij gekeken of er voorliggende voorzieningen zijn en of er 

binnen het sociale netwerk oplossingen mogelijk zijn. 

 

De periode van de nazorg blijft inderdaad ook maatwerk. Er zullen mensen zijn die geen gebruik 

wensen te maken van het aanbod of een kortere periode gebruik willen maken van de 

ondersteuning.  

 

 

 

Advies 

Wij adviseren u na te gaan of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om het principe 

“werk moet lonen” te realiseren. Is dat niet het geval, dan zijn extra maatregelen noodzakelijk. 

 

Reactie college  

De armoedeval zal door de landelijke inkomensregelingen helaas niet op te lossen zijn. Wij doen 

ons best om binnen onze mogelijkheden de armoedeval te verzachten. Wij mogen de armoedeval 

financieel niet compenseren omdat wij dan aan inkomenspolitiek doen dat voorbehouden is aan 

het rijk.  

 

 

Indien u een toelichting wenst op de inhoud van deze brief dan kunt u contact opnemen met Alice 

Tamminga. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0598-373579 of via het mailadres: 

alice.tamminga@bwri.nl  

  

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

burgemeester 

H.J.W. Mulder 

secretaris 
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