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De knoop ontwarren



@Armoedebeleid

Missie: Sociale uitsluiting en ongelijkheid als gevolg van armoede verminderen.

Visie: armoede is een complex verschijnsel met  veel op elkaar inwerkende dimensies: inkomen, 

maatschappelijke participatie, opleiding, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen.

Ambitie: in 2030 armoede in Maastricht onder het landelijk gemiddelde.
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@Schuldhulpverlening

Missie: Samen met ketenpartners, een bijdrage leveren aan het verminderen van 

schuldenproblematiek door:

• Waar mogelijk financiële zelfredzaamheid bevorderen.

• Waar nodig mensen ondersteunen in hun financiële zelfredzaamheid.

• Via preventie en vroegsignalering voorkomen dat mensen in schulden terechtkomen.

Visie: Schulden werken belemmerend op (maatschappelijke) participatie.

Ambitie: zo min mogelijk mensen in schulden en mensen zo kort mogelijk in de 

schuldenstress.

.
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Armoede indicator
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• Voor uitvoering van gemeentelijk armoedebeleid hanteren we 

in Maastricht de grens van 110% van het wettelijk sociaal 

minimum. Bron: minimascan Stimulansz.

• Deze ligt tegen de lage inkomensgrens aan die CBS en SCP 

hanteren.

• NB Meest recente cijfer uit minimascan 2019: 

Armoede-indicator Maastricht 2019: 11.3%, (2018: 11.7 %)

1976 kinderen (2018: 2067)



Visie op AANPAK van armoede en schuldhulp

Gemeentelijk beleid op gebied armoede en schulphulp  is schakel in keten.

 Andere beleidsterreinen leveren bijdragen.

 Veel andere organisaties en initiatieven.

Samenwerking in- en extern belangrijk.

Samenwerking betekent leren van elkaar en gebruik maken van elkaars expertise vanuit onderling 

vertrouwen.

9



STADSGESPREK
15 APRIL 2019



Van kader naar uitvoering: Doelenboom armoede en schuldhulpverlening
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Van kader naar uitvoering: Doelenboom extra aandacht voor kinderen in armoede
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Samenvattend
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Vanuit wettelijke taak bijzondere bijstand en vanuit lokaal minimabeleid 

armoede blijven verzachten.

Vanuit wettelijke taak Schuldhulpverlening mensen met (dreigende) schulden 

helpen.

Mensen met schulden lopen groot risico op (langdurige) armoede.

Komende jaren meer prioriteit bij preventie en vroegsignalering:

eerder helpen, naar de mensen toe!



Armoedebudget
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Meer dan 90 % armoedebudget: open einde regelingen. 

Maastrichtse maat blijft bestaan.

Terugdringen non gebruik. 

Komende jaren prioriteit aan preventie en vroegsignalering.

Intensivering programma 6 2019 2020 2021 2022

Aanvalsplan armoede (betreft onderzoek en 

monitoring)

€ 50.000 

toevoegen

€50.000 

toevoegen

€ 25.000 

toevoegen

€ 25.000 

toevoegen

Armoede  (bijdrage bestaande open einde 

regelingen, en waar nodig intensivering)

€ 500.000

toevoegen

€ 375.000 

toevoegen

€250.000 

toevoegen

€125.000 

toevoegen

(Prognose) armoedebudget €10.7 mio €10.7 mio €10.6 mio €10.5 mio



Armoede pakken we samen aan!

Elisabeth Strouven Fonds                        Resto van Harte

Vincentiusvereniging

Stichting Clemens
Kanunnik Salden

Stichting Stille Armen
Stichting Veuldiechgood

Kinderboerderij Daalhoeve

Stichting Saints and Sinners

Stichting de 

Gouwe

Trajekt

Quiet community Maastricht

De Fietsbank

Stichting met je hart Samen voor Maastricht
Jan en Clara Nijssen stichting

En vele anderen……

Buurttheater Mariaberg

Speelgoedbank Hoelahoep

Centre Ceramique

Vorkje prikken

Veur elkaar
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uw aandacht

Bedankt voor

Zijn er nog vragen?


