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Geachte leden van de gemeenteraad,

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van nieuw Minimabeleid is op de
raadsinformatieavond van 8 julijl. door het Urban Data center (UDC) een
presentatie gegeven over de uitkomsten van de Armoedemonitor. Bijgaand
ontvangt u hiervan de presentatie.

Tijdens de informatieavond kwam de vraag op hoe deze Armoedemonitor van het
Urban Data center zich verhoudt tot de cijfers gebruikt in de evaluatie van het
Minimabeleíd 2015 dd. 27 november 2018. Aanleiding voor deze vraag was een
opvallend verschil in beide rapporten tussen het aantal genoemde Leiderdorpse
huishoudens dat gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering voor Minima.
Hierbij wíllen we bevestigen dat de genoemde cíjfers in beide rapportages correct
zijn. Het verschil in cijfers komt voort uit de gehanteerde definities. Via deze weg
maken we van de gelegenheid gebruik om dit verschil toe te lichten.

om te beginnen is het reÍevant te vermelden dat de gegevens in de evaluatie van
het MinimabeleÍd afkomstig zijn van een rapport van onderzoeksbureau Kwiz. Voor
dit rapport zijn bronbestanden van werk en lnkomen gebruikt van 20j.6. Het urban
Data center heeft in de Armoedemonitor gegevens van werk en lnkomen gebruikt
over 2017. Alhoewel het gebruik van minimaregelingen variabel is en we
logischerwijs verschillen zien tussen beide rapporten omdat het twee verschillende
peiljaren betreft, biedt dit geen verklaring voor het grote verschil in het genoemde
aantal huishoudens dat gebruik maakt van de collectieve Zorgverzekering voor
Minima. waar dit wel door wordt veroorzaakt is het aantal huishoudens dat
gedurende een kalenderjaar het inkomens- en/of vermogensniveau van de
minimadoelgroep ontstijgt, bijvoorbeeld doordat iemand een baan vindt.
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Het zit als volgt: ln de evaluatie van het Minimabeleid 2015 dd. 27 november 2018

wordt genoemd dat 519 huishoudens gebruikmaken van de Collectieve
Zorgverzekering voor Minima. Aan al deze 519 huishoudens leverden we als

gemeente een bijdrage in de premie omdat op basis van een inkomens- en

vermogenstoets kon worden vastgesteld deze huishoudens recht hadden op
minimaondersteuning. Wanneer een huishouden gebruik wil maken van de

Collectieve Zorgverzekering voor Minima en uit de toets blijkt dat zij hier recht op

hebben, wordt dit besluit door middel van een beschikking medegedeeld. Deze

beschikking voor minimaondersteuning wordt voor het lopende kalenderjaar
afgegeven. Er wordt gedurende het kalenderjaar niet getoetst of huishoudens het
niveau van l2OVo ontstugen. Op basis van deze systematiek hebben 519

huishoudens in 2016 gebruik gemaakt van de Collectieve Zorgverzekering voor
Minima.

ln de Armoedemonitor 201.9 van het UDC worden cijfers van de gemeentelijke
minimaregelingen gekoppeld aa n de inkomens- en vermogensgegevens va n 2OI7 .

Deze gegevens, afkomstig van de Belastingdienst, zijn beschikbaar nadat het jaar is

verstreken. Het UDC kijkt dus achteraf, na afloop van het kalenderjaar, wat iemands
inkomen en vermogen over de periode van een jaar daadwerkelijk is geweest. Op

deze wijze heeft het UDC berekend dat er in 2OL7 3501 huishoudens waren die op

basis van hun jaarinkomen en vermogen daadwerkelijk blijken te voldoen aan de
120% criteria én gebruik hebben gemaakt van de Collectieve Zorgverzekeríng voor
Minima.

Kortom, Kwiz berekent het aantal huishoudens dat daadwerkelijk gebruikmaakt van

de regeling en op het moment van aanvraag voldeed aan de 120%-eis, terwijl het
UDC op basis van jaarinkomen en vermogen achteraf bekijkt hoeveel huishoudens
gedurende het gehele jaar 'recht' hadden op de regelingen o.b.v. de 120%-eis en
gebruík hebben gemaakt van de regeling.
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Bil het hánteren van de l3o%-criteria betreft het 370 huishoudens
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Vincent van Hees, CBS onderzoeker en UDC Leiden  

8 juli 2019 

Armoedemonitor Leiderdorp 

Lage inkomens en gebruik gemeentelijke regelingen 
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- Achtergrondinfo bij het project ‘armoedemonitor 
Leiderdorp’ 

- Gebruik van gemeentelijke armoederegelingen 

- Achtergrondkenmerken van huishoudens in armoede I 

- Verschillen tussen wijken en buurten 

- Achtergrondkenmerken van huishoudens in armoede II 

- Afronding 

- Vragen/discussie 

 

 

  

 

 

 

Vanavond aan bod: 



4 

De tabel 

 

Met daarin antwoorden op vragen zoals: 

Hoeveel huishoudens hebben een laag inkomen? 

Welke huishoudens worden niet bereikt met regelingen? 

Wat zijn kenmerken van deze huishoudens? 

Hoe vergelijkt Leiderdorp met andere gemeenten? 

 

 

 

  

 

 

 

Wat is een armoedemonitor? 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/23/armoedemonitor-gemeente-leiderdorp-2017
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(Cijfermatig) inzicht in huidig bereik (‘benutting’) van 
gemeentelijke armoederegelingen 

 

Inzicht in achtergrondkenmerken van gebruikers 

 

Handvatten voor eventuele aanpassingen in beleid (latere 
sessie met Simone Berk & beleidsafdeling) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wat kan men met de armoedemonitor? 



6 

100% van de bijstandsnorm (2017): 

 - eenpersoonshuishouden: 1109 Euro p/m 

 - meerpersoonshuishouden: 1409 Euro p/m 

 

In dit onderzoek gebruiken we 110%, 120% en 130% van 
het beleidsmatig minimum.  

 

Daaraan koppelen we het gebruik van regelingen in 2017 

Laag inkomen: beleidsmatig minimum 
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Totaal zijn er 12.130 huishoudens in Leiderdorp. Hiervan 
hebben 760 huishoudens een inkomen van 120% van het 
b.m. 

 

Van deze groep maken 460 huishoudens gebruik van één 
of meer regeling(en), oftwel 61%. 

 

Huishoudens met een laag inkomen 
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Huishoudens met een (langdurig) laag 
inkomen 
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1. collectieve zorgverzekering minima (370 gebruikers) 

2. declaratieregeling maatschappelijke participatie (450 
gebruikers) 

3. regeling bijkomende schoolkosten (110 gebruikers) 

4. leermiddelenregeling (10 gebruikers) 

 

Per gemeentelijke regeling? 
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Huidig bereik van regelingen naar type 
inkomen 

0 50 100 150 200 250 300

Inkomen uit arbeid

Inkomen uit eigen onderneming

Werkloosheidsuitkering

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Bijstandsuitkering

Overige uitkering sociale voorzieningen

Pensioen

Eén (of meer) regeling Totale doelgroep

Relatief veel 
pensioengerechtigden 
worden niet bereikt 

 

Eveneens inkomens uit 
eigen onderneming 

 

Bijstandsgerechtigden 
worden zeer goed 
bereikt  
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Huidig bereik van regelingen naar type 
huishouden 

Eenpersoons 
huishoudens zijn de 
grootste gebruikers 
van regelingen 

 

Ook in potentie van 
gebruik is dit veruit de 
grootste groep 

0 100 200 300 400 500

Eenpersoonshuishouden

Paar zonder kinderen

Paar met kinderen

Eenoudergezin

Eén (of meer) regeling Totale doelgroep
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Verschillen naar wijk en buurt 

 Waar vinden we de meeste waarnemingen? Waar worden regelingen het meest gebruikt? 
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Huidig bereik van regelingen naar leeftijd 

Weinig jongeren 
gebruiken een 
regeling, of vallen 
binnen de doelgroep 

 

45 tot 65 jarigen 
weten de regeling(en) 
het beste te vinden 
(74%) 

0 50 100 150 200 250 300

65 jaar of ouder

45 tot 65 jaar

25 tot 45 jaar

24 jaar of jonger

Eén (of meer) regeling Totale doelgroep
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Huidig bereik van regelingen naar herkomst 

0 100 200 300 400

Niet-westerse migratieachtergrond

Westerse migratieachtergrond

Nederlandse achtergrond

Eén (of meer) regeling Totale doelgroep

Het gebruik van 
regelingen is het 
hoogst onder niet-
westerse migranten 
(77%) 
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160 huishoudens met één of meer kind(eren) hebben een inkomen 
van 120% van het b.m. 340 kinderen in totaal 

 

100 huishoudens (63%) maken gebruik van een specifieke regeling 
voor gezinnen met kinderen 

 

Meer dan de helft van deze huishoudens, 100 van de 160, bestaat 
uit eenoudergezinnen 

Huishoudens met kinderen 
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Vergelijking met andere gemeenten 
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(Relatief) goed bereik van regelingen 

 

Verschillen tussen wijken en buurten 

 

Verschillen tussen doelgroepen 

 

Verschil in bereik tussen groepen 

Kortom 
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