
Technische vraag PvdA over de perspectiefnota – ontwikkeling budget armoede 

In de perspectiefnota wordt op pagina 13 in het hoofdstuk “Staat van de Stad’ geconstateerd dat in 

Nederland 15,7% van de huishoudens een laag inkomen heeft (gedefinieerd als 120% van het sociaal 

minimum). In Arnhem is dat 22,2%. Uit de cijfers van het CPB blijkt (zie tabel) dat het hier om de 

cijfers van 2013 gaat. In 2014 is het aantal huishoudens in Arnhem verder gestegen van 15,7% naar 

16% in Nederland (stijging van 0,3%) en in Arnhem van 22,2 naar 22,9% (stijging van 0,7%). Zie tabel. 

 

Op p. 26 staat het volgende: “In het coalitie-akkoord is de afspraak opgenomen om het totale 

armoedebudget te koppelen aan het landelijke indexcijfer voor lage inkomens. Hiermee beweegt het 

armoedebudget mee met de omvang van de doelgroep, conform de landelijke trend. Op basis van de 

gepubliceerde cijfers SCP (raming 2017 "Armoede van Personen"), waarbij de indexering voor het 

budget armoedebeleid -3,5% is, kan de begroting voor 2018 derhalve naar beneden toe worden 

bijgesteld met 0,3 miljoen.”  

Vragen: 

• Procentueel gezien in is in de jaren 2011 tot 2014 het aantal mensen in armoede in Arnhem 

steeds harder gestegen dan gemiddeld in Nederland. Het college volgt de landelijke trend. 

Met welk percentage is het armoedebudget als gevolg van de landelijke trend de afgelopen 3 

jaar (sinds het collegebesluit) naar boven of beneden bijgesteld?  

• Was het bedrag voor het armoedebudget hoger uitgevallen als de Arnhemse trend was 

gevolgd? 

• Hoe heeft het armoedebudget zich de afgelopen 3 jaar ontwikkeld ten opzicht van het aantal 

personen in armoede? Is er gemiddeld meer of minder uitgegeven per persoon?  

• Welke middelen heeft de gemeente de afgelopen jaren vanuit het rijk ontvangen voor de 

bestrijding van kinderarmoede? Voor welke zaken is minder geld ontvangen en voor welke 

meer? 

 

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken en regio

Onderwerpen Huishoudens in % van de doelpopulatie

Inkomensgroepen Inkomen tot 120% sociaal minimum

Kenmerken van het huishouden Regio's Perioden %

Totaal huishouden Nederland 2011 15,1

Totaal huishouden Nederland 2012 15,3

Totaal huishouden Nederland 2013 15,7

Totaal huishouden Nederland 2014 16

Totaal huishouden Arnhem 2011 20,7

Totaal huishouden Arnhem 2012 21,4

Totaal huishouden Arnhem 2013 22,2

Totaal huishouden Arnhem 2014 22,9


