
 

Aan de Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch 

        ’s-Hertogenbosch, 3 december 2014   

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO m.b.t. zorgwekkende toename 
armoede 

 
Geacht	  College,	  
	  
De	   gigantische	   stijging	   van	   het	   aantal	   voedselpakketten	   dat	   door	   de	   voedselbank	   wordt	  
uitgegeven	  is	  zorgwekkend.	  	  In	  het	  artikel	  ‘Voedselbanken	  blijven	  uitdijen’	  van	  het	  Brabants	  
Dagblad	  van	  3	  december	  jl.	   is	  te	  lezen	  dat	  het	  aantal	  klanten	  bij	  de	  voedselbank	  in	  de	  hele	  
regio	  toeneemt.	   In	  2014	  is	  sprake	  van	  een	  stijging	  van	  maar	   liefst	  36,8%,	  wat	  betekent	  dat	  
bijna	  8.000	  voedselpakketten	  meer	  worden	  uitgegeven	  dan	  het	  jaar	  ervoor.	  	  
	  
De	  kwartaalcijfers	  van	  het	  afgelopen	  jaar	   laten	  zien	  dat	  Den	  Bosch	  een	  forse	  koploper	  is	   in	  
die	  stijging	  dit	  jaar.	  Op	  uitgiftepunt	  De	  Rietvelden	  van	  de	  Voedselbank	  is	  een	  stijging	  te	  zien	  
van	  64,4%!	  Dit	  betekent	  dat	  van	  de	  8.000	  extra	  voedselpakketten	  er	  7.000	  aan	  Bosschenaren	  
verstrekt	  worden.	  	  
	  
Het	   aanhouden	   van	   de	   economische	   crisis	   en	   het	   bekender	   worden	   van	   de	   Voedselbank	  
worden	  genoemd	  als	  verklaring	  voor	  de	  stijging.	  Dit	  verklaart	  echter	  niet	  de	  disproportionele	  
groei	   in	  Den	  Bosch.	  Deze	  ontwikkeling	   is	   zeer	  zorgwekkend	  en	  daarom	  stelt	  de	   fractie	  van	  
GroenLinks	  u	  de	  volgende	  vragen:	  	  
	  

1. Hoe	  verklaart	  u	  de	  gigantische	  stijging	  van	  64,4%?	  
	  

2. Bent	  u	  van	  mening	  dat	  deze	  stijging	  ook	  een	  indicatie	  is	  van	  de	  toename	  van	  
armoede	  in	  de	  gemeente?	  Zo	  nee,	  waar	  baseert	  u	  dat	  op?	  

	  
3. Welke	  acties	  gaat	  u,	  gezien	  deze	  feiten,	  nu	  nemen?	  

	  
In	   januari	   heeft	   u	   een	   conferentie	   ‘Kinderen	   en	   Armoede’	   georganiseerd,	   waarin	   u	  
nadrukkelijk	  aandacht	  vroeg	  voor	  het	   feit	  dat	   in	  onze	  gemeente	   tussen	  de	  3.000	  en	  6.000	  
kinderen	  in	  armoede	  leven.	  Tevens	  heeft	  u	  ten	  doel	  gesteld	  dat	   in	  2018	  geen	  kind	  meer	  in	  
armoede	   leeft	   in	  onze	  gemeente.	  Alle	  ontwikkelingen	  op	  sociaaleconomisch	   terrein	  wijzen	  
erop	  dat	  dit	  doel	  verder	  van	  ons	  af	  is	  komen	  te	  liggen,	  dan	  dat	  we	  er	  dichterbij	  zijn	  gekomen.	  
	  

4. Hoe	  gaat	  u	  ervoor	  zorgen	  dat,	  ondanks	  alle	  sociaaleconomische	  ontwikkelingen,	  de	  
komende	  vier	  jaar	  3.000	  tot	  6.000	  kinderen	  in	  onze	  gemeente	  uit	  de	  situatie	  van	  
armoede	  komen	  en	  er	  over	  vier	  jaar	  geen	  enkel	  kind	  meer	  in	  armoede	  leeft?	  	  

	  
namens	  de	  fractie	  van	  GroenLinks,	  
	  
Antoon	  van	  Rosmalen	  
Ufuk	  Kâhya	  
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Onderwerp : Beantwoording artikel 39 vragen Groen Links fractie over 

zorgwekkende toename armoede 

 

Geachte heren Van Rosmalen en Kâhya, 

 

In uw brief van 3 december 2014 stelt u raadsvragen ex artikel 39 Reglement van Orde over de 

zorgwekkende toename van armoede. 

 

Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden: 

 

 

Vraag 1: Hoe verklaart u de gigantische stijging van 64,4% 

Antwoord: Ons college herkent het door u genoemde percentage niet. Na afloop van ieder 

kwartaal vragen we de cijfers op bij de Voedselbank over de verstrekkingen. De 

cijfers over de eerste drie kwartalen van 2014 laten – na een flinke stijging in 

2013 – een redelijk constant beeld zien. Wij hebben van de Voedselbank de 

cijfers opgevraagd en de cijfers tot en met week 50 ontvangen. Dit laatste 

kwartaal zien wij weliswaar een forse stijging van 20% (een stijging van 64 

pakketten), maar niet het door u genoemde percentage. Op 22 januari a.s. 

spreken we nader met het bestuur van de Voedselbank over deze toename. Er 

kunnen verschillende oorzaken voor deze stijging zijn. Zo hebben wij uit de 

sociaal wijkteams signalen ontvangen dat bewindvoerders steeds vaker meer 

schulden aflossen voor hun klanten dan wettelijk is toegestaan. Het gevolg is dat 

klanten te weinig geld overhouden voor de dagelijkse boodschappen. Als we dit 

signaleren dan nemen we daar actie op richting bewindvoerder. 

 

Vraag 2: Bent u van mening dat deze stijging ook een indicatie is van de toename van 

armoede in de gemeente? Zo nee, waar baseert u dat op? 

Antwoord: Iedere twee jaar laten we een Armoedemonitor uitvoeren. Naar verwachting 

heeft in 2014 10,5% van de huishoudens in de gemeente 's-Hertogenbosch een 

inkomen onder de lage-inkomensgrens. De afgelopen jaren is er sprake van een 

stijging.  

Een toename van het aantal verstrekte pakketten door de Voedselbank kan 

inderdaad een indicatie hiervoor zijn. 
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Vraag 3: Welke acties gaat u, gezien deze feiten, nu nemen? 

Antwoord: Het Rijk voert een generiek inkomensbeleid en bepaalt bijvoorbeeld de hoogte 

van de bijstandsuitkering. Gemeenten vullen dit generieke beleid aan vanuit een 

zorgplicht. Dat doen we door middel van ‘maatwerk’ en ‘regie’. We voeren 

enerzijds een algemeen preventief beleid uit zoals het arbeidsmarktbeleid, het 

bestrijden van voortijdig schoolverlaten, etc. én anderzijds is er vanzelfsprekend 

ons armoedebeleid. Dit armoedebeleid bestaat uit het aanbieden van diensten 

zoals re-integratie en schuldhulpverlening en het doen van concrete 

verstrekkingen zoals bijzondere bijstand of het kwijtschelden van gemeentelijke 

belastingen. We beschikken daarnaast over specifieke regelingen die we 

inzetten ten behoeve van onze inwoners met een laag inkomen. Deze 

regelingen zijn vooral gericht op inkomensondersteuning en participatie. Daarbij 

kijken we steeds zoveel mogelijk naar de specifieke situatie van de klant. We 

helpen wanneer dat nodig is maar stimuleren vooral ook de zelfredzaamheid. 

Het gaat om materiële en immateriële hulp.  

Armoedebeleid is speerpunt van het gemeentelijk beleid. Met dit beleid komen 

we tegemoet in de kosten voor inwoners met een laag inkomen en kunnen we 

de financiële nood verlichten. Inwoners kunnen mede door ons beleid meedoen 

aan de samenleving. We worden echter geconfronteerd met tal van 

bezuinigingen. De rijksoverheid bezuinigt op allerlei regelingen aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt, zoals de re-integratiebudgetten of de sociale 

werkvoorziening. Steeds meer inwoners in onze gemeente komen niet uit met 

het inkomen en raken daardoor in financiële problemen. Wij hebben hier 

inmiddels, onder andere na het vaststellen van het raadsvoorstel Armoede en 

Schulden op 22 april 2014 door uw raad, diverse acties op ondernomen: 

 In 2014 is het Armoedenetwerk opgericht, samenwerkende organisaties 

in de stad, speciaal voor kinderen die opgroeien in armoede. 

 De collectieve zorgverzekering is vernieuwd, méér mensen met een 

laag inkomen komen in aanmerking en ontvangen een hogere 

tegemoetkoming in de premie van de gemeente. 

 Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de Bibliotheek. 

 De bijdrage voor maatschappelijke participatie is verhoogd naar € 125. 

 Een hogere toeslag voor degenen die langdurig moeten rondkomen van 

een laag inkomen zonder uitzicht op verbetering. 

 Een grotere groep inwoners komt in aanmerking voor bijzondere 

bijstand, de inkomensnorm wordt verruimd naar 120% van het 

bijstandsniveau. 

 

Naast de bovengenoemde acties achten wij het echter van belang een beroep te 

doen op de ‘eigen kracht’ van onze inwoners, waarmee zij ook worden 

geactiveerd. Wat kan iemand zelf doen om zijn of haar financiële positie te 

verbeteren? 
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Vraag 4: Hoe gaat u ervoor zorgen dat, ondanks alle sociaal economische 

ontwikkelingen, de komende vier jaar 3.000 tot 6.0000 kinderen in onze 

gemeente uit de situatie van armoede komen en er over vier jaar geen enkel 

kind meer in armoede leeft? 

Antwoord: We voeren het armoede- en schulddienstverleningsbeleid  uit dat op 22 april 

2014 door uw raad is vastgesteld. Dit houdt in dat wij onder andere meer gaan 

doen aan preventie en vroeg signalering met partijen in de stad. Zo is in 2014 

een comité van personen uit de samenleving aan de slag gegaan met de 

vorming van een netwerk tegen armoede (www.netwerktegenarmoede.nl). Dit 

netwerk werkt aan een gezamenlijk doel: in 2018 leven er geen kinderen in 

armoede in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit partners binnen het netwerk 

tegen armoede doen dit door  partijen te verbinden en door activiteiten te 

ontwikkelen om armoede (met name onder kinderen) te verminderen. Als 

gemeente vervullen wij hierbij een faciliterende rol. Inmiddels sluiten steeds 

meer organisaties zich aan bij het netwerk.  

 

In november 2014 vond een kick off bijeenkomst van het netwerk tegen 

armoede plaats. Daar is het projectplan aangeboden aan wethouder van Olden 

en werd de website www.netwerktegenarmoede.nl gelanceerd. Deze webpagina 

biedt inzicht in het aanbod van verschillende organisaties. Verder gaat het 

netwerk van  organisaties de komende maanden gezamenlijk werken aan 

belangrijke thema’s zoals het signaleren en bespreekbaar maken van armoede, 

verbetering van de toegang tot voorzieningen en het bieden van lucht aan de 

kinderen en gezinnen ondanks dat er armoede is.   

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

 

mr. drs. I.A.M. Woestenberg      mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 

 

 

 

 

 

Bijlage(n): 

 

http://www.netwerktegenarmoede.nl/
http://www.netwerktegenarmoede.nl/

