
Huishoudens hebben in 2018 één of meer betalingen 

ontvangen voor bijzondere bijstand. Daarmee is 

40% van de doelgroep van huishoudens bereikt.

188 Huishoudens hebben in 2018 één of meer betalingen 

ontvangen vanuit het minimabeleid. Daarmee is 

15% van de doelgroep van huishoudens bereikt.

Meerpersoonshuishoudens

De gemeente Beesel hanteert in haar (huidige) minimabeleid 

als bovengrens 110% van de bijstandsnorm.

Eénpersoonshuishoudens
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Armoedebeleid en stille armoede

Is het (armoede-)beleid effectief en doelmatig? 
Dit mede in het licht van de ambitie om via ‘samenkracht’ te komen 

tot een ‘inclusieve gemeenschap’, hieronder verstaan we een 

gemeenschap waarin iedereen tot zijn recht komt en meedoet.

Wat is armoede? 
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), zijn 

mensen arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de 

middelen hebben om te kunnen beschikken over de 

Bijzondere bijstand (noodzaak)
Een bijdrage voor noodzakelijke kosten voor mensen met een laag 

inkomen die door bijzondere omstandigheden kosten maken die zij 

niet zelf kunnen betalen. Bijvoorbeeld: 

 

Minimabeleid (deelname) 
Een bijdrage voor maatschappelijke participatie. Een 

bijdrage voor bijvoorbeeld: 

Normering minimabeleid 
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Instrumenten gemeente

Scope van het onderzoek

Onderzoeksprogramma 
en selectie onderzoek

Lidmaatschap 
bibliotheek 

Lidmaatschap 
sportclub 

Minimapas 
Inkomensondersteunende 
voorzieningen, o.a. 
kwijtschelden belasting

Oriëntatie op en 
start van het 
onderzoek

Uitvoering 
onderzoek

Concept rapport en 
bestuurlijk hoor 
en wederhoor

Eindrapport

(1150) van de Beeselse huishoudens volgens 
inschatting op basis van de burgerpeiling in 
aanmerking voor ondersteuning, op basis 
van het gemeentelijk minimabeleid. 
Dit lijkt echter een te hoog getal 
(8% in Nederland).

20% 
?

1. 2. 3. 4. 5.

van de kinderen in 
Beesel leeft in 
armoede. 
6,58% in Nederland. 

5,75% 

Verhuizing Onvoorziene calamiteiten

Kapotte 
wasmachine

Medicijnen

Bijstandsnorm
€1563,46

110%
€1719,81

Bijstandsnorm
€1147,80 

110%
€1262,58 

goederen en voorzieningen die in hun samen-

leving als minimaal noodzakelijk gelden. 

Daaronder ook begrepen het geen toegang 

hebben tot secundaire levensbehoeften zoals 

de aanschaf van luxe goederen, het maken van 

reizen en het deelnemen aan onderwijs, sport 

en andere sociale activiteiten.



Verdeling budget armoedebeleid
Voor de uitvoering van het armoedebeleid heeft de gemeenteraad €281.500,- per jaar 

beschikbaar gesteld. 

€ 26.250 Subsidie Stichting Leergeld Beesel

€ 166.000  Bijzondere bijstand

Conclusies Aanbevelingen

In het bestaande armoedebeleid zijn (nog) onvoldoende helder geformuleerde doelen opgenomen 

op basis waarvan de gemeenteraad kan beoordelen in hoeverre het lokaal armoedebeleid effectief is. 

Er kan beter inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre is zichtbaar in hoeverre de ambities op het 

gebied van samenkracht en inclusieve gemeenschap een concrete (meetbare) bijdrage leveren aan 

het terugdringen van (stille) armoede.

NB: dit zijn de belangrijkste highlights. Voor een volledig overzicht van de conclusies, zie het volledige rapport. 

• Breng het lokaal sociaal beleid in beeld, inclusief middelen.

• Initieer beleidsontwikkeling ten aanzien van armoede (doelstellingen, effecten, 

 activiteiten en resultaten).

• Ga bij de initiëring van beleid primair uit van de inhoudelijke opgave en niet van de 

 (hoeveelheid) middelen (geld volgt inhoud, niet omgekeerd).

• Begin het nieuwe beleid met een goede analyse. Onderbouw beleidswijzigingen 

 in het nieuwe conceptbeleid.

• Bepaal expliciet(er) uw ambitie.

• Bepaal hoe en op welke wijze u ‘iedere kwetsbare inwoner’ in beeld wilt brengen en 

 hulp wilt bieden.

• Leg in werkinstructies vast op welke wijze er wordt gekomen tot een bij de situatie 

 passend aanbod.

• Geef meer aandacht en publiciteit aan de mogelijkheden die huishoudens hebben om gebruik 

 te maken van de mogelijkheden die het armoedebeleid biedt.

• Bepaal (als gemeenteraad) waarover u gerapporteerd wil worden en laat u 

 periodiek informeren.

• Onderzoek welke oorzaken er ten grondslag liggen aan de relatief hoge(re) gemeentelijke 

 uitgaven voor bijzondere bijstand.

Wat gaat goed? 

• Uitvoering: beleid en uitvoering zijn 

 eenduidig belegd binnen de 

 gemeentelijke organisatie. 

• Controle: ‘gebruikers’ van  

 voorzieningen zijn tevreden. 

• Informatie: is voor inwoners 

 toegankelijk en duidelijk. 

Wat kan beter?
• Beleid: het ontbreekt aan een goed 

 geïntegreerd sociaal beleid en heldere 

 doelstellingen.

• Uitvoering: het bereik van het 

 armoedebeleid is laag. 

• Controle: de gemeenteraad heeft geen 

 inzage in beleidsuitvoering. 

• Doeltreffendheid: Het bepalen van de  

 (mate van) doeltreffendheid is omwille  

 van het ontbreken van duidelijke doelen  

 en te behalen resultaten niet mogelijk.

€ 43.000 Bijdrageregeling Zorgverzekeringswet

€ 281.500 Totaal per jaar

€ 46.250  Minimabeleid


