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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en werkwijze 

 

Het onderwerp ‘Armoede’ krijgt veel bestuurlijke aandacht binnen de gemeente Houten. 

In oktober 2010 vond een lokale werkconferentie plaats, waaraan vertegenwoordigers 

van de doelgroep zelf, betrokken maatschappelijke instellingen en de gemeente 

deelnamen. In de Perspectiefnota van juni 2011 kwam het onderwerp weer ter sprake. 

Tijdens de raadsbehandeling van de Perspectiefnota leidde dit tot de volgende motie van 

ChristenUnie en Groen Links: 

 

‘We roepen het college op om voor het eind van het jaar te komen met een notitie, 

waarmee de sociale armoede in kaart wordt gebracht. Hierin worden eerdere gegevens 

over armoede en eenzaamheid gebundeld en wordt een constructieve aanpak voor de 

komende jaren geschetst.’ 

 

Om diverse redenen is nog geen uitvoering gegeven van de motie binnen de gemeente 

Houten. Begin 2012 is daarom aan GGD MN gevraagd een concreet beleidsadvies op te 

stellen.  

Hiertoe hebben diverse medewerkers van de afdeling Gezondheidsbevordering, 

Epidemiologie en Beleidsadvisering van de GGD Midden Nederland samengewerkt. De 

door de gemeente verstrekte informatie is doorgenomen en met een aantal ambtenaren 

en instellingen zijn interviews gehouden. Verder is onderzoek gedaan binnen de 

beschikbare epidemiologische gegevens. 

In de bijlagen is aanvullende achtergrondinformatie te vinden, zoals de opdracht aan 

GGD MN, de motie van ChristenUnie / Groenlinks (juni 2011), de lijst van geïnterviewde 

personen, een overzicht van ‘mogelijke vindplaatsen’ van sociaal armen in Houten, het 

organisatie overzicht van het lopende project ‘Houten mentaal Vitaal’ en tenslotte een 

overzicht van de behoeften van mensen met minimuminkomen op sociaal 

maatschappelijk terrein.  

 

1.2. Opbouw rapportage 

 

In hoofdstuk 2 vindt afbakening van het begrip ‘sociale armoede’ plaats, hoofdstuk 3 

bevat de feitelijke cijfers over armoede en eenzaamheid, afkomstig uit verschillende 

epidemiologische rapporten. Hoofdstuk 4 bevat een uitgebreide weergave van de lokale 

stand van zaken in Houten, zoals gehaald uit diverse gemeentelijke publicaties en 

interviews. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.  
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2. Afbakening begrip ‘sociale armoede’ 

 

Binnen deze rapportage wordt ‘sociale armoede’ als volgt omschreven: 

 

‘er is sprake van sociale armoede als iemand langere tijd geen middelen heeft om te 

kunnen voorzien in de benodigde materiële voorzieningen en hierdoor niet kan 

participeren in de maatschappij, hierdoor weinig contacten heeft met andere mensen en 

zich hier erg eenzaam onder voelt’. 

 

Een nadere verkenning van het begrip ‘eenzaamheid’ leidt tot een onderscheid in 4 typen 

eenzamen: 

1.  Sociaal weerbaren: mensen met veel contacten die zich hier prima bij voelen. 

2.  Eenzamen: mensen die zich ondanks hun vele contacten erg eenzaam voelen 

(emotionele eenzaamheid). 

3.  Contactarmen: mensen met weinig contacten die daarmee wel tevreden zijn. 

4.  Sociaal geïsoleerden: mensen met weinig contacten die zich daar erg eenzaam 

onder voelen (sociale eenzaamheid). 

 

Eenzaamheidsinterventies zijn gericht op de ‘eenzamen’ en de ‘sociaal geïsoleerden’. De 

‘eenzamen’ voelen zich eenzaam ondanks hun grote netwerk. Het is dan ook niet 

waarschijnlijk dat een vergroting van het netwerk zal leiden tot verminderde gevoelens 

van eenzaamheid. Dit kan bereikt worden door het verbeteren van de kwaliteit van de 

relaties of het naar beneden bijstellen van standaarden en wensen op dit gebied. De 

‘sociaal geïsoleerden’ zijn gebaat bij een interventie die zowel de grootte als 

de kwaliteit van het netwerk van het netwerk verbetert.  

 

In dit advies wordt onderscheid gemaakt tussen volwassenen en senioren. Dit omdat de 

achtergronden en aanpak tussen deze groepen verschillen. De doelgroep ‘jeugd’ in relatie 

tot sociale armoede maakt geen onderdeel uit van de opdracht. Achterliggende reden is 

dat binnen het bestaande project ‘Houten Mentaal Vitaal’ dat zich richt op de preventie 

van eenzaamheid en depressie, de focus ook ligt op volwassenen en senioren in Houten.  

 

Sociale armoede kent een inkomens- en een participatiekant. In deze rapportage is  

beperkt aandacht voor de financiële kant, de inkomensbevorderende maatregelen. Dit 

omdat dit aspect van sociale armoede bij de gemeente goed in beeld is, bij voorbeeld in 

het ‘Onderzoek minimabeleid gemeente Houten’ (april 2011) en de ‘Benchmark 

Armoedebeleid Houten’ (2011). Een kort overzicht van de belangrijkste uitkomsten staat 

in § 4.2. 

 

De participatiekant van sociale armoede heeft betrekking op maatregelen en activiteiten 

die zelfredzaamheid en participatie bevorderen van mensen met een laag inkomen. Het 

beeld van hetgeen daarin wel/niet mogelijk is en wel/niet beschikbaar is binnen de 

gemeente Houten, is veel diffuser. Gezien dit beeld en het grote belang, richt deze 

rapportage zich vooral daarop. 
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3. Aard en omvang van ‘sociale armoede’ in Houten 

3.1. Cijfers in Houten1 

 
 De minimascan van de gemeente vermeldt voor 2012 de volgende cijfers: 8% van 

de huishoudens of 1454 huishoudens leeft met een inkomen onder de 120% van 

het wettelijk minimumloon. 

 

 In het bestand Wet Werk en Bijstand (WWB) van Houten bevinden zich in 2010 

340 huishoudens. Een derde van deze huishoudens bestaat uit alleenstaande 

ouders met kinderen. 

 

 33% van de minima in Houten geeft aan voldoende contacten te hebben met 

andere mensen. 71% van de minima wil graag deelnemen aan activiteiten 

buitenshuis. Daarnaast geeft 17% van de minima aan zelden of nooit familie, 

vrienden of kennissen te zien.  

 

 In de gezondheidsenquête van de GGD heeft 6% van de volwassenen in Houten 

aangegeven financiële problemen te hebben. Uit het onderzoek komt verder naar 

voren dat mensen met financiële problemen vooral aangeven zich eenzaam en 

emotioneel beperkt te voelen.  

 

3.2. Landelijke cijfers 

 In 2010 leefde 6,5% van de Nederlanders van een inkomen beneden het niet-

veel-maar-toereikend criterium (vergelijkbaar met 120% van het wettelijk 

minimumloon).  

 

 De armoede zal in Nederland in 2011 en 2012 verder stijgen met 0,4%. 

 

 Het percentage arme kinderen2 is (na jarenlange daling) opgelopen; 9,7% van de 

kinderen is arm; in 2012 is het armoedepercentage naar verwachting 11,1%. Dat 

is het hoogste peil sinds het begin van deze eeuw.  

 

 Eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen kampten in 2010 met 

armoede (26%), ook alleenstaanden tot 65 jaar (17%) en niet-westerse 

huishoudens (bijna 23%). Bij onderscheid naar inkomensbron hebben vooral de 

volgende categorieën risico op armoede: huishoudens met bijstand (65%), 

werkloosheidsuitkering (21%), een arbeidsongeschiktheidsuitkering (22%), 

zelfstandigen (14%) en ouderen met een pensioen (3%).  

 

 Een groot deel van de werkende armen bestaat uit zelfstandig ondernemers. 

 

 In 2010 verkeerde 2,6% van de 65-plussers in armoede. Dit is een gunstig beeld 

vergeleken met voorgaande jaren. 

 

Onder de groep van 65 plussers lijkt niet zozeer armoede een probleem maar wel een 

tekort aan sociale participatie. 27% van de 65 plussers heeft het gevoel niet mee te 

tellen in de samenleving. Bij de 75 plussers is dit bij 31% het geval (SCP rapport).  

 

                                       
1 Zie voor meer cijfers bijlage 8 Cijfers sociale armoede in Houten 
2 Zie bijlage 8 voor toelichting arm/arme kinderen 
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 Arme mensen kregen in 2010 meer betalingsachterstanden (van 5% in 2009 naar 

20% in 2010) en schulden. Een groot deel van de arme mensen kan zich om de 

dag geen warme maaltijd veroorloven (14%) of tijdig nieuwe kleren kopen (50%). 

 

3.3. Risico’s op sociale armoede  

Het voornaamste risico op sociale armoede is sociale uitsluiting. In het rapport Sociale 

uitsluiting van het Sociaal Cultureel Planbureau wordt sociale uitsluiting beschreven in 

een aantal dimensies (sociale participatie, normatieve integratie, materiële deprivatie en 

toegang tot ‘social rights’/zorgvoorzieningen). Uit dit onderzoek komen de volgende 

risicogroepen naar voren:  

 

 eenoudergezinnen; 

 de groep met een geringe mate van psychisch welbevinden; 

 de groep met een slechte gezondheid, 

 degenen die in de afgelopen 5 jaar werkloos zijn geweest; 

 degenen die een inkomen onder het beleidsmatig minimum hebben; 

 de uitkeringsgerechtigden; 

 huishoudens zonder betaald werk; 

 personen met een slechte beheersing van de Nederlandse taal. 

 

Uit bovenstaand SCP rapport blijkt dat bijna één op de vijf burgers in Nederland het 

gevoel heeft niet mee te tellen in de samenleving. Dit aandeel neemt met het ouder 

worden toe: voor de groep onder de 65 jaar gaat het om 16%, voor de 65-plussers om 

27% en bij de 75-plussers is dat 31%. Dus niet alleen feitelijk, maar ook subjectief komt 

er bij een substantieel deel van de bevolking een gebrek aan maatschappelijke 

participatie voor.  

 

3.4. Resultaten van de lokaal gehouden interviews op omvang van ‘sociale 

armoede 

Het gegeven dat mensen moeite hebben om rond te komen, wordt herkend door 

Vitras/cmd en Van Houten&co: de maatschappelijk werkers van Vitras/cmd schatten in 

dat ongeveer 70% van de caseload bestaat uit mensen die te kampen hebben met 

financiële problemen. In de afgelopen maanden is een toename te zien aan hulpvragen 

van cliënten met financiële problemen, vaak ontstaan door werkloosheid, hoge schulden 

etc.  

Dit zijn zowel jongvolwassenen 18+, volwassenen als ouderen. Deze mensen kunnen 

vaak hun huur niet meer betalen en lopen het risico op een dreigende huisuitzetting.  

Van Houten&co en het WMO loket VIA Houten geven aan dat schuldhulpvragen 

toenemen. Ook is het zo dat mensen afhaken voor activiteiten vanwege financiële 

redenen. De eigen bijdrage die gevraagd wordt voor deelname aan activiteiten kan lang 

niet altijd meer betaald worden doordat de inkomsten achteruit gaan. Het betreft hier 

vaak uitkeringsgerechtigden. Daarbij is een toestroom van vrijwilligers zichtbaar bij van 

Houten&co van mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. De drukte bij de voedselbank en 

de kringloopwinkel nemen toe. Opvallend is dat mensen met financiële problemen vooral 

aangeven zich eenzaam en emotioneel beperkt te voelen.  

 

Wat de ouderen betreft: vooral de 4e generatie ouderen3 wordt door WMO loket VIA 

Houten benoemd als een groep die een groot risico loopt op vereenzaming. Deze 

generatie is opgegroeid met het principe ‘niet klagen maar dragen’ en zal mogelijke 

problemen dus ook niet snel bespreekbaar maken. Van Houten&co ziet grote verschillen 

tussen groepen ouderen onderling.  

                                       
3 4e generatie ouderen zijn ouderen in de leeftijdsgroep boven de 75 jaar 
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De ouderen die goed rond kunnen komen en een groep van ouderen waarbij stille 

armoede 4  aanwezig is door bv pensioenafbreuk. Er zijn ouderen in Houten die 3 

maaltijden per week bestellen bij Tafeltje dekje (en hier 6 dagen van eten) omdat zij zich 

niet meer kunnen permitteren en/of genoegen nemen met enkele maaltijden per week.   
 

 

 

                                       
4 Stille armoede is armoede die zich afspeelt achter de voordeuren van mensen, die er op het eerste 
gezicht helemaal niet arm uitzien 
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4. Huidig beleid gemeente Houten op ‘sociale armoede’ 

4.1. De stand van zaken binnen het gemeentelijk beleid 

Binnen de gemeente Houten bestaat geen discussie over nut en noodzaak van beleid op 

‘sociale armoede’. De afgelopen 2 jaar is al veel gedaan aan voorbereidend werk en aan 

specifieke activiteiten zoals de Armoedeconferentie en de oprichting van de themagroep 

‘Houten mentaal Vitaal’ welke valt onder de regiegroep wonen – zorg – welzijn (WZW).  

Politiek staat het onderwerp in de belangstelling. Eén van de prioriteiten binnen het 

coalitieakkoord 2010-2014 is dat ‘iedereen meedoet’. Uitstroom naar betaald werk staat 

daarin centraal. Maar ook maatschappelijke participatie aan sport, onderwijs, 

vrijwilligerswerk en sociaal cultureel werk is belangrijk. 

 

Uit de interviews is gebleken dat het begrip ‘sociale armoede’ onder de meest betroken 

gemeentelijke afdelingen en welzijns- en zorginstellingen bekend is. Plannen zijn in de 

maak, liggen klaar of er wordt in het kader van nieuw beleid (bijv. het Wmo 

beleidskader) over nagedacht. Het is zaak om alles wat daarin tot dusverre geschreven 

en ontwikkeld is, samen te voegen tot een samenhangende aanpak die meerwaarde 

biedt. Daarbij is wel sprake van een aantal aandachtspunten: 

 

- Er is enorm veel bekend binnen de gemeente over armoede en eenzaamheid; 

het is zaak om de bestaande kennis en inzichten te verbinden aan de (politieke) 

ambities. 

- Een aantal landelijke ontwikkelingen (zie onder 4.4.) leidt tot nieuwe kansen en 

bedreigingen op het beleidsthema sociale armoede. Ook hierin zijn keuzes 

nodig. 

- Het ontbreekt aan inzicht welke afdeling binnen de organisatie het voortouw in 

dit beleidsterrein zou moeten nemen. 

- Sommige beleidterreinen zijn in ontwikkeling zoals het Wmo beleidskader en het 

lokale gezondheidsbeleid. Dit biedt kansen om het beleid op sociale armoede 

verder integraal te ontwikkelen en te implementeren. 

- Er is tekort aan ambtelijke tijd om beleid verder op te pakken. De bezuinigingen 

binnen het ambtelijk apparaat zijn daaraan mede debet. 

 

4.2. Bestaand gemeentelijk beleid: inkomensondersteunend, participatie-

bevorderend of gericht op hulp en zorg. 

Op basis van gemeentelijke beleidsstukken en een aantal interviews is een beeld 

ontstaan van het huidige beleid van de gemeente Houten ten aanzien van sociale 

armoede. Veel is daarover binnen de gemeente al op papier gezet, o.a. in het verslag 

van de ‘Armoedeconferentie’ van oktober 2010, het ‘Onderzoek Minimabeleid’ van de 

gemeente (2011) alsmede een uitgebreide oplegnotitie met bijlagen van januari 2011.  

De gemeente maakt onderscheid tussen financiële regelingen en participatie-

bevorderende maatregelen. Daarnaast zijn tal van ondersteunende- en hulporganisaties 

aangetroffen voor Houtenaren in het algemeen en sociaal armen in het bijzonder. 

Onderstaand worden die kort weergegeven. 

 

Aanbod op inkomensondersteunende maatregelen: 

 bijstand en bijzondere bijstand; 

 langdurigheidstoeslag; 

 collectieve aanvullende ziektekostenverzekering; 

 kwijtschelding gemeentelijke heffingen; 

 schuldhulpverlening. 
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Uit de in 2012 gehouden minima enquête blijkt dat aan de financiële kant nog 

verbeteringen te behalen zijn door de bekendheid en het bereik van de 

langdurigheidstoeslag te vergroten (bereik is nu 16% van de doelgroep volgens het eigen 

minima onderzoek van de gemeente uit 2011). Verder valt op dat de bijzondere bijstand 

afdoende bekend is, maar het gebruik laag blijft.  

 

Participatieverhogende maatregelen en activiteiten 

De maatregelen en activiteiten die bedoeld zijn om de zelfredzaamheid en participatie te 

bevorderen, zijn minder eenvoudig te duiden. Het gaat met name om maatregelen en 

activiteiten voor mensen met een laag inkomen, die laagdrempelig en goedkoop/gratis 

zijn èn gelegenheid bieden tot ontmoeting en/of gericht zijn op het verhogen van de 

eigen sociale competenties van de deelnemers. 

 

Er is sprake van een groot aantal lokale voorzieningen en activiteiten in Houten, deels 

specifiek bedoeld voor kwetsbaren, deels voor een algemene doelgroep. Zowel 

professionele als (in)formele hulporganisaties zijn hier aan zet, evenals vrijwilligers, 

kerken, welzijnsorganisaties, en nog veel meer. Sommige activiteiten richten zich 

specifiek op senioren, anderen zijn bedoeld voor alle inwoners. Ze zijn te vinden binnen 

de domeinen wonen, zorg, welzijn, onderwijs, vrije tijd, sport etc. 

Inzicht in aard en doelgroep van dit aanbod is te vinden in bronnen als de gemeentegids 

en subsidie overzichten van de gemeente. Gezien de omvang van deze bronnen is ervoor 

gekozen de informatie niet in dit beleidsadvies op te nemen. 

 

Verder is de U-pas belangrijk, een pas die verstrekt wordt aan personen met een 

inkomen tot 110% (was voorheen 125%) van de geldende bijstandsnorm. Uit het 

‘Onderzoek minimabeleid Houten’ blijkt dat het bereik goed is: bijna 80% van de 

doelgroep beschikt over een U-pas. Van alle gebruikers gebruikt 75% de pas ook 

daadwerkelijk met een gemiddelde van 7,5 keer per jaar.  

 

Tenslotte bestaat er een Jeugdsportfonds in Houten dat ervoor bedoeld is om kinderen te 

ondersteunen die graag willen sporten maar dat niet kunnen omdat hun ouders dat 

financieel zie kunnen opbrengen. Binnen het beschikbare budget kan het Sportpunt 

Houten per jaar maximaal 17 kinderen een vergoeding bieden voor contributie, 

sportmateriaal en – kleding. Bijzonder is dat gegadigden via intermediairen aangedragen 

worden (bijv. een docent, huisarts, jeugdhulpverlener) en op de aanvraag geen 

screening volgt door de Sociale Dienst. De criteria zijn ruimer.  

 

Aanbod in welzijn en in de zorg- en hulpverlening 

Binnen de gemeente is een groot aantal organisaties (professionele- en 

vrijwilligersorganisaties) aanwezig, waarop alle inwoners een beroep kunnen doen. Veel 

van deze instellingen komen inwoners tegen die risico lopen op sociale armoede. Zonder 

volledig te zijn volgt een opsomming om enig inzicht te bieden in omvang, breedte en 

diversiteit van dit aanbod: 

 

Hulp- en zorgverlening: Wmo loket ‘Via Houten’, schuldhulpverlening, Algemeen 

Maatschappelijk werk, Hulp en klussendienst, personenalarmering, 1e lijns 

gezondheidszorg, 2e lijns zorg op het terrein van geestelijke gezondheid, voedselbank, 

instellingen voor huishoudelijke hulp en wijkverpleging, vrijwillige algemene 

hulporganisaties (o.a. Rode Kruis, de Zonnebloem, Alzheimerstichting), 

doelgroepgerichte hulporganisaties (st. Omgangshuis Houten, bureau LEF, st. voor 

Informatie en Advies, rechtswinkel, mantelzorgondersteuning, st. Present, bezoekdienst 

zieken en dementerenden, st. Paraplu, st. Gehandicapten Houten, st. Samen verder, st. 

Saffier, st. Boka), Indigo, Meldpunt Zorg- en Overlast,  diaconie (kerken). 

 

Welzijnswerk: (van Houten&co) met o.a. ouderenadvisering en mantelzorgondersteuning, 

sociaal cultureel werk, opbouwwerk etc. 
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Jeugd: Centrum Jeugd en Gezin, jeugdgezondheidszorg vanuit GGD MN en Vitras/cmd.  

 

Veel van deze organisaties werken samen in een aantal netwerken in Houten waaronder: 

Het Integraal Netwerk (dreigende schulden, huurachterstand), WESP (breder overleg ook 

drugsoverlast, geluidsoverlast), Meldpunt Zorg en Overlast, Pettenoverleg (vanuit 

wijkgericht werken overleg tussen opbouwwerkers van van Houten&co en alle 

professionele en vrijwilligersorganisaties in de wijken), Netwerk GGZ, Netwerk Vrijetijd 

VB (verstandelijk beperkten), Netwerk vrijwilligersorganisaties in de Zorg, Netwerk 

Dementie Houten.  

 

Veel van deze organisaties en aanbieders zijn te beschouwen als ‘vindplaats’ van sociaal 

armen binnen Houten. In bijlage 4 is een overzicht van ‘vindplaatsen’ opgenomen, 

uitgesplitst naar de doelgroepen volwassenen en senioren. 

 

Er lijkt dus voldoende aanbod beschikbaar in Houten als het gaat om het bevorderen van 

sociale participatie voor mensen met een smalle beurs. Vragen die zich hierbij voordoen: 

- ontbreekt er toch iets binnen het huidige aanbod; 

- weet de doelgroep van sociaal armen dit aanbod voldoende te vinden of zijn 

aanvullende maatregelen noodzakelijk; 

- welke adviezen aan de gemeente vloeien hieruit voort.  

 

De antwoorden hierop zijn te vinden in de conclusies en aanbevelingen in Hoofdstuk 5. 

 

4.3. Bestaand gemeentelijk beleid: twee specifieke acties 

Project ‘Houten Mentaal Vitaal’ 

In 2011 is het project ‘Houten Mentaal Vitaal’ gestart als gevolg van al langer bestaand 

bestuurlijke aandacht voor eenzaamheid en depressie. Het project wordt uitgevoerd door 

de themagroep ‘Houten Mentaal Vitaal’, welke valt onder de Regiegroep Wonen-Zorg-

Welzijn (deze regiegroep bewaakt de uitvoering van de Regie-agenda Wonen-Zorg-

Welzijn en legt verantwoording af aan het Strategisch Overleg Wmo dat onder leiding 

van de gemeente richting geeft aan Wmo beleid). 

‘Houten Mentaal Vitaal’ richt zich op een gecombineerde aanpak eenzaamheid / 

depressiepreventie.  

 

Het signaleren en tegengaan van eenzaamheid is niet nieuw in Houten. Zo voert de 

SWOH preventief huisbezoek uit, waarbij ook eenzaamheid onder 75-plussers wordt 

gesignaleerd. Meerdere zorg- en welzijnsinstellingen hebben eerder al aangegeven dat 

veel van hun cliënten zich in een maatschappelijk isolement bevinden, maar dat er ook 

projecten lopen om hen meer bij het maatschappelijk gebeuren te betrekken. 

Voorbeelden zijn maatjesprojecten, sociaal-culturele activiteiten voor mensen met 

verstandelijke beperkingen, dagbesteding, ontmoetingsactiviteiten en wijkeettafels. Het 

is een thema wat dus al langer speelt in Houten. Ook de ouderenbonden hebben 

aangegeven dat het belangrijk is om in te zetten op de aanpak van eenzaamheid.  

 

Deelnemers aan de themagroep ‘Houten Mentaal Vitaal’ zijn: gemeente Houten, GGD 

Midden-Nederland, Vitras/CMD, Indigo, van Houten&co, WMO-loket VIA Houten, 

Zorgspectrum, SWBU, IDO (vertegenwoordiger werkgroep Armoede Houten uit) 

Raedelijn en Stichting Houtense Huisartsen (SHH) zijn betrokken als schilpartners.  

 

De aanpak ‘Houten Mentaal Vitaal’ richt zich op volwassenen en senioren in Houten. 

Deze integrale aanpak op preventie van eenzaamheid en depressie is vooral gericht op 

het vergroten van de zelfredzaamheid en controle van mensen. Daarbij is er ook 

aandacht voor het bevorderen van het mentaal welbevinden. Ten behoeve van deze 

aanpak worden vier ‘pijlers’ ingezet:  
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1. Voorlichting en Educatie 

2. Signalering en Advies 

3. Ondersteuning 

4. Inrichting van de omgeving.  

 

Het doel van de aanpak ‘Houten Mentaal Vitaal’ is om in de periode 2011 – 2014 het 

percentage volwassenen en senioren die eenzaam of depressief zijn, niet te laten stijgen.  

Dit doel wordt geoperationaliseerd in de volgende doelstellingen: 

 

Pijler 1: Voorlichting en educatie: 

- Het vergroten van kennis over depressie en eenzaamheid en onjuiste ideeën 

en vooroordelen hierover bijstellen. Hierbij het belang van mentale vitaliteit 

benadrukken. 

- Het creëren van publiek en politiek draagvlak voor het thema depressie en 

eenzaamheid. 

Pijler 2: Signalering en advies: 

- Een goed functionerend netwerk ontwikkelen van professionals die adequaat 

kunnen signaleren en doorverwijzen bij eenzaamheid en depressie. 

Pijler 3: Ondersteuning: 

- Bieden van een samenhangend preventieaanbod door alle relevante 

organisaties. 

Pijler 4: Inrichting van de omgeving 

- Streven naar een groene, veilige, beweegvriendelijke leefomgeving voor 

volwassenen en senioren in Houten. 

- Streven naar het verminderen van de sociale armoede van volwassenen en 

senioren in Houten. 

 

Gezien de integrale aanpak van Houten Mentaal Vitaal is het belangrijk dat er 

aandacht is voor alle aspecten die bijdragen aan de voorkoming van eenzaamheid en 

depressieve klachten. Een van de aspecten is om vanuit schuldhulpverlening, 

minimabeleid, armoedebeleid aandacht te hebben voor dit onderwerp. Dit betekent voor 

de gemeente Houten een intersectorale aanpak waarbij vanuit de verschillende 

beleidsterreinen zoveel mogelijk wordt samengewerkt rondom dit thema.  

 

Armoedeconferentie; resultaten en voortgang 

In oktober 2010 organiseerde de gemeente een Armoedeconferentie. Aanwezig waren 

vertegenwoordigers van de gemeente (inclusief de wethouders Soza en Wmo/Welzijn), 

cliënten van de sociale dienst en welzijns- en zorgpartners. Van de conferentie is een 

uitgebreid verslag gemaakt. Daarin staan heel veel ideeën en suggesties opgenomen 

voor mogelijke nieuwe welzijns- en hulpactiviteiten, beter bereik van de doelgroep, 

contacten tussen minima, etc. 

Veel van de suggesties kunnen een bijdrage leveren aan het verhogen van de participatie 

zelfredzaamheid en sociale competenties van sociaal armen. 

 

De gemeente heeft in 2011 een keuze gemaakt voor 4 projecten, om die in dat jaar 

onder eigen regie en toezicht te laten starten. Het betrof: maatjesproject voor 

alleenstaande moeders, scootmobielclub en de organisatie van wijkvoetbaltoernooien. 

Verder is ingezet op de uitbreiding van de cliëntenraad Werk & Inkomen alsmede op 

betere informatievoorziening vanuit deze raad naar de doelgroep. 

Voorwaarden voor het daadwerkelijk uitvoeren van de projecten was participatie door 

vrijwilligers vanuit de doelgroep zelf en draagvlak voor de ideeën binnen de gemeente en 

onder cliënten.  

Uit de interviews bleek dat het vervolgproces om tot uitvoering van projecten en ideeën 

te komen, moeizaam verliep. Verdere initiatieven zijn niet tot stand gekomen. Naar 

verluidt is ook het maatjesproject inmiddels gestopt. 
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4.4. Te verwachten ontwikkelingen in doelgroep en aanbod binnen Houten  

Uit de interviews en uit diverse stukken komt een beeld van lokale ontwikkelingen, die 

direct gevolgen kunnen hebben voor het beleid op sociaal armen. 

Het gaat zowel om kansen als om bedreigingen. 

 

Landelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor Houten 

- Overheveling Begeleidingsfunctie vanuit de AWBZ naar de Wmo per 2013: het 

onderbrengen van meer taken binnen gemeentelijk Wmo kader biedt kansen om 

meer lokaal integraal beleid te ontwikkelen op doelgroepen als sociaal armen.  

 

- Bezuinigingen op AWBZ zorg: verdere inkrimping van zorg, zoals de ‘IQ-

maatregel’, afschaffen van PGB’s, aanpassingen binnen het stelsel van de sociale 

werkvoorziening, etc., zullen in de praktijk leiden tot een toename van mensen 

die minder zelfredzaam zijn, minder hulp ontvangen en dus risico lopen op 

vereenzaming en armoede. 

 

- Wet werken naar vermogen: om te stimuleren dat zo veel mogelijk mensen door 

werk in hun eigen onderhoud voorzien, is een nieuwe wet ontworpen: de Wet 

werken naar vermogen (WWNV). Deze wet vervangt straks de Wet werk en 

Bijstand (WWB) en heeft gevolgen voor de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en 

de Wet Wajong. De voorgenomen invoeringsdatum van deze wet is 1 januari 

2013. In de praktijk kan deze wet er toe leiden dat er steeds meer groepen 

komen die geconfronteerd worden met dreigende sociale uitsluiting en 

participatie. 

 

 

Lokale ontwikkelingen vanuit de gemeente ingezet 

- Kanteling Wmo: een kans bieden de lokale ideeën over De Kanteling en de goede 

ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilot; daartoe zijn breed ingezette 

intakegesprekken uitgevoerd bij cliënten, gezamenlijk door medewerkers van het 

Wmo-loket en van de Sociale dienst. Dit leverde zicht op mogelijkheden om 

persoonlijke knelpunten op te lossen binnen het eigen circuit van cliënten, via 

informele hulp of via welzijnsactiviteiten. Voor mensen die dreigen te 

vereenzamen, lijkt dit een uitstekende aanpak. 

 

- Ontwikkeling nieuw Wmo beleidsplan en nieuw lokaal gezondheidsbeleid: voor het 

nieuwe Wmo beleidsplan zijn er ideeën om blijvend in te zetten op sociaal armen. 

Dit biedt kansen om het bestaande aanbod op verhoging van participatie, 

zelfredzaamheid en sociale competenties te verbeteren. Niet zozeer door de 

ontwikkeling van nieuw aanbod, maar door bestaand aanbod beter op elkaar af te 

stemmen, bekendheid en bereik te vergroten en nog beter samen te werken 

binnen de ketens. 

 Door het leggen van verbindingen tussen nieuw Wmo- en gezond-heidsbeleid, zal 

er meer (politieke) aandacht komen voor dit onderwerp. 

 

- Betrekken van de ‘wederkerigheid’ bij het beleid op Wmo en Sociale zaken: 

hiermee wordt bedoeld dat cliënten gewezen worden op de wens om iets terug te 

doen voor de hen geboden hulp. Het denken hierover binnen Houten is nog in 

ontwikkeling, maar biedt zeker kansen om mensen door te geleiden naar bijv. 

vrijwilligerswerk met alle positieve gevolgen voor hun participatie en sociale 

redzaamheid. In het kader van participatie aan de samenleving is al een 

samenwerking op gang gekomen tussen Sociale Zaken en de Vrijwilligerscentrale 

van 'van Houten&co' met resultaat dat meer mensen vanuit een uitkeringsituatie 

vrijwilligerswerk zijn gaan doen. Het aantal aanmeldingen om vrijwilligerswerk te 

gaan doen stijgt. Deze wederkerigheid zou ook breder ingezet kunnen worden 
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binnen de werkwijze van hulpverleningsorganisaties in Houten. Vitras/cmd heeft 

hier al een start mee gemaakt.  

 

- Regionalisering Sociale Dienst: de vergevorderde plannen om de sociale dienst 

geïntegreerd op te zetten met een aantal onringende gemeenten, kan negatieve 

gevolgen voor de mogelijkheden om lokaal beleidsaccenten te leggen op cliënten 

en doelgroepen. 

 

- Aanpassing voor de U-pas: de centrumgemeente Utrecht heeft plannen om de 

gebruiksmogelijkheden van de U-pas terug te brengen tot het oorspronkelijke 

doel: participatie van mensen met een laag inkomen, hetgeen waarschijnlijk zal 

leiden tot een versobering van het aanbod binnen de U-pas. Omdat de pas een 

groot bereik onder minima kent, is het erg belangrijk dat een aantal 

basisvoorzieningen op het terrein van zelfredzaamheid, ontmoeting en 

participatie, behouden blijft.  

 

- Tweede fase ombuigingen: Bij de perspectiefnota 2012 ging het college ervan uit 

dat het pakket uit de eerste fase van ombuigingen (het pakket van € 6,7 miljoen) 

voldoende zou zijn om het financiële huishoudboekje meerjarig op orde te 

houden. Inmiddels is sprake van een nieuwe ronde bezuinigingen met een 

bandbreedte van € 2,5 - € 3,5 miljoen. Een van de mogelijke maatregelen  is het 

verminderen van het aantal sociaal culturele centra. Er wordt onderzocht of het 

mogelijk is om 1 sociaal cultureel centrum in Houten-Noord, 1 sociaal cultureel 

centrum voor Houten-Zuid en 1 sociaal cultureel centrum voor alle kleine kernen 

te realiseren. Hiermee dreigt terugbrenging van o.a. het aantal koffie / 

inloopochtenden, dichtbij in de eigen wijk. Juist voor mensen die in sociale 

armoede verkeren, kunnen dergelijke voorzieningen, dichtbij de leef- en 

woonomgeving van mensen in de wijk, van wezenlijk belang zijn.  

 

 

Ontwikkelingen vanuit de welzijns- en zorginstellingen in Houten 

- Welzijn Nieuwe Stijl: Van Houten&Co is al een tijd bezig met de implementatie 

van Welzijn nieuwe Stijl. In Welzijn Nieuwe Stijl worden de resultaten van 

programma’s geïmplementeerd zoals van ‘Beter in meedoen’ (BiM), de Wmo-

werkplaatsen en ‘De Kanteling’. Met Welzijn Nieuwe Stijl beogen 

welzijninstellingen om richting te geven aan het verbeteren van de kwaliteit en de 

professionaliteit van medewerkers, o.a. door zich meer te richten op ‘de vraag 

achter de vraag’, uit te gaan van de eigen kracht van de burger, de eigen sociale 

omgeving van mensen te betrekken en vanuit een integrale aanpak. 

 

- Pilot om ideeën vanuit ‘Geluksroute / geluksbudget’ en ‘Welzijn op recept’ te 

bundelen: in de themagroep formele – informele zorg (eveneens vallend onder de 

regiegroep Wonen-Zorg-Welzijn) is de instelling van een Geluksroute/ 

geluksbudget aangedragen. De Geluksroute is een methode die inspeelt op alle 

drie vormen van het goede leven: geluk, eigen kracht en activering.  Het gaat uit 

van de autonomie en eigen mogelijkheden van mensen en activeert hen om mee 

toe doen en erbij te horen. De ervaringen zijn positief. In een pilotstudie is 

gebleken dat 40% van de deelnemers het eigen welbevinden hoger inschat en de 

zorgconsumptie met bijna een kwart daalt. 

‘Welzijn op recept’ zet in op een methodiek om mensen met medische klachten 

door te verwijzen naar lokale welzijnsvoorzieningen. Elders zijn met deze 

methodiek al goede ervaringen opgedaan. Vanuit een lokaal gezondheidscentrum 

zijn i.o.m. de gemeente plannen in ontwikkeling om ‘welzijn op recept in te 

voeren’. De pilot wordt momenteel binnen gemeente en instellingen voorbereid. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1. Conclusies ten aanzien van de feitelijke gegevens over sociale 

armoede 

1. Net als overal kent Houten mensen die op een financieel minimum niveau leven. 

Onder hen is het risico op vereenzaming veel groter. Deze groep heeft vaak 

weinig sociale contacten en voelt zich beperkt om deel te nemen aan activiteiten.  

Arme mensen hebben vaker geen baan, meer lichamelijke- en psychische 

klachten en een slechtere leefstijl vergeleken met niet-arme mensen.  

 

2. Naast onvoldoende sociale participatie en materiële achterstand ontbreekt vaak 

ook een toekomstperspectief voor deze mensen en dreigt er sprake te zijn van 

sociale uitsluiting. Het tegengaan hiervan zou een speerpunt moeten zijn in het 

gemeentelijk beleid. Uitgangspunt hierbij is het streven dat iedere burger deel 

uitmaakt van de samenleving en erbij hoort. Niet-deelname leidt op termijn tot 

hogere (maatschappelijke) kosten zodat er alle reden is voor gemeentelijke regie 

op dit beleidsterrein. 

 

3. De omvang van de problematiek is bekend (zie Hoofdstuk 3) en leidt tot de 

conclusie dat de doelgroep voor beleid op ‘sociale armoede’ omvangrijk is. De 

aanbeveling is om specifiek de volgende categorieën daarbij te betrekken: 

- alleenstaande ouders gezien de toename de afgelopen 10 jaar in Houten (een 

verdubbeling vergeleken met 2000) en de gevolgen voor kinderen; 

- mensen met een lage Sociaal Economische Status gezien hun beperkte 

competenties en zelfredzaamheid en hun hogere probleemlast; 

- ouderen met een situatie die verschillende vormen van kwetsbaarheid (ook 

fysiek) koppelt aan een laag inkomen en het ontbreken van voldoende 

contacten. 

 

4. Er lijkt onder de groep van minima vooral behoefte te bestaan aan meer sociale 

contacten5 en het deelnemen aan activiteiten buitenshuis6.  

Toch zijn er duidelijk drempels in de vorm van ‘kosten’ en het ‘ontbreken van 

mensen om iets mee te doen’ die mensen weerhouden van het ondernemen van 

de zo gewenste activiteiten buitenshuis.  

 

5.2. Het lokale aanbod op inkomensbevorderende maatregelen 

1. In de gemeente Houten bestaan voor de groep mensen die in sociale armoede 

verkeren financiële regelingen en participatiebevorderende maatregelen. Volgens 

de eigen gegevens van de gemeente (o.a. uitkomsten minima-enquête van 

oktober 2010) is nog winst te boeken op het verhogen van het bereik van de 

langdurigheidstoeslag en het gebruik van de bijzondere bijstand (deze is wel 

bekend, maar gebruik blijft laag).  

 

2. Vanuit het Maatschappelijk werk van Vitras/cmd is de constatering dat naar 

schatting bijna driekwart van de caseload te maken heeft met werkloosheid, 

schulden etc. De aanbeveling is om te bezien in hoeverre het werk van het AMW 

in deze dubbelingen vertoont met dat van de schuldhulpverlening in Houten. 

 

                                       
5
 33% van de minima in Houten zegt voldoende contacten te hebben tegenover 85% van de niet-minima 

6
 71% van de minima in Houten wil graag meer activiteiten buitenshuis, tegenover 38% van de niet-minima 
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5.3. Het lokale aanbod op participatiebevorderende maatregelen 

1. Er is een groot aantal participatiebevorderende activiteiten in Houten maar de 

doelgroep weet ze niet altijd te vinden. Nodig is dus het vergroten van het bereik 

van bestaande voorzieningen en activiteiten. Ook de onderlinge samenwerking 

tussen organisaties bij het aanbieden van activiteiten kan versterkt worden (altijd 

nagaan of iets in coproductie kan worden aangeboden).  

 

2. Zet geen nieuw aanbod op, op een drietal uitzonderingen na en onder een aantal 

voorwaarden: 

- Aanbod op dagbesteding tijdens het weekend is als enige voorziening beperkt 

genoemd (door Vitras/cmd) in het lokale aanbod. De aanbeveling is om i.s.m. 

kerken en (in)formele zorginstellingen te bezien of het beschikbare aanbod op 

dit punt beter bekend gemaakt kan worden, of wellicht uitgebreid. Overigens 

organiseert Van Houten&co in ontmoetingscentrum Markant op zondag een 

open inloop. 

- Benut het grote aantal ideeën die tijdens de Armoedeconferentie in oktober 

2010 genoemd zijn. Voorbeelden: een ‘vakantiebank’ met vraag en aanbod 

instellen, jaarlijks een amoede/minima update aanbieden van rechten en 

plichten, vanuit huisartsen doorverwijzingen naar beweegactiviteiten regelen, 

informele buurtactiviteiten organiseren die verbinden, taal- en vorleescafé 

voor inburgeraars.  

-  Kijk of geschikt bestaand aanbod –wellicht met enkele slimme aanpassingen- 

een beter bereik kan krijgen vanuit de sociaal armen. Te denken valt aan de 

bibliotheek, sportverenigingen (bijv. door een ruilbeurs van sportmateriaal te 

regelen via het kringloopcentrum), open eettafels, volkstuinen, het repair café. 

 

Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 

- Het aanbod dient gratis/goedkoop te zijn, niet stigmatiserend aangeboden, 

laagdrempelig, participatie- en competentieverhogend. 

-  Betrek mensen uit de doelgroep erbij (ervaringsdeskundigen) en werk aan 

versterking van ‘eigen kracht’. 

-  Zet in op slimme coalities tussen bestaande lokale instellingen om aanbod 

beter toegankelijk, bekend en bereikbaar te maken. 

-  Denk na over bekendheid van bereikbaarheid en vraag ervaringsdeskundigen 

om tips.  

 

3. Handhaaf de U-Pas (binnen de mogelijkheden die gemeente Utrecht biedt) of 

ontwikkel een eigen H-pas en zorg bij het doorvoeren van de versoberingsplannen 

op de pas dat aanbod gehandhaafd blijft dat bijdraagt aan participatiebevordering 

en verbetering van de eigen competenties: sportverenigingen, bibliotheek, 

zwemles, volkstuinen, ontmoetingsactiviteiten voor ouderen en minima. Zorg voor 

een aanbod dat niet stigmatiserend is en blijf het gebruik door de doelgroep 

monitoren. Ook hier is het van belang de doelgroep zelf de betrekken bij de 

keuzes voor het uiteindelijke aanbod en bieden de resultaten van de 

Armoedeconferentie ook zicht op wensen en ideeën. 

Evalueer het gebruik van de Jeugdsportpas en kijk of uitbreiding mogelijk is. 

 

4. Ga aan de slag met de beoogde pilot ‘Welzijn op recept’ en de Geluksroute. In de 

voorbereiding op het nieuwe Wmo beleidsplan wordt hierover nagedacht. Zeker in 

Houten biedt dit kansen om dat er al goede contacten zijn met de 1e lijn, vooral 

met de huisartsen. Beleg een specifieke bijeenkomst hierover vanuit de gemeente 

met de huisartsen om concrete afspraken te maken. Houd hierbij de doelgroepen 

van ‘sociale armoede’ in het achterhoofd. Zorg voor verbindingen met bestaande 

initiatieven die goede kansen bieden om participatie en competenties van sociaal 

armen te verbeteren. Te denken valt aan de leefbaarheidspilot in de wijk 

Randhoeve op sociale cohesie en eigen kracht die Van Houten&Co uitvoert. 
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5.4. Kansen voor lokaal gemeentelijk beleid op sociale armoede in Houten 

1. Uit het overzicht van ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in § 4.4. blijkt dat 

de meeste ontwikkelingen door de gemeente te beïnvloeden zijn. De aanbeveling 

is om de kansen die dat biedt, te grijpen en intern gemeentelijk samen te werken 

op beleid voor sociaal armen, in ieder geval tussen Soza, Wmo en gezondheid. 

Voorwaarde is dat een bewuste keuze voor aard en omvang van dit beleid intern 

plaatsvindt, inclusief besluitvorming voor het onderbrengen bij een gemeentelijke 

sector die leidend is in deze onder leiding van een portefeuillehouder. 

 

2. Breng de verdere beleidsontwikkeling en –uitvoering ten aanzien van 

participatiebevordering voor sociaal armen onder bij het bestaande project 

‘Houten Mentaal Vitaal’ en zorg voor concrete opdrachtverlening vanuit de 

regiegroep Wonen-Zorg-Welzijn en het ‘strategisch beraad Wmo’, waaronder dit 

project valt. 

 

3. Sluit aan op nieuwe landelijke beleid ‘sport in de buurt’ met 

subsidiemogelijkheden vanuit de rijksoverheid. Dit kan mogelijkheden bieden een 

om mensen die zich niet aansluiten bij een sportvereniging, toch aan het bewegen 

te krijgen, hetgeen positieve effecten kan hebben op contacten, participatie en 

gezondheid. Betrek de Houtense combinatiefunctionarissen hierbij. 

 

4. Zorg voor ontwikkeling van draagvlak voor een dergelijk beleid, o.a. door de 

minimaraad en de Wmo-adviesraad, alsmede andere ervaringsdeskundigen (bijv. 

cliënten zelf, diakonie vanuit de kerken hierbij te betrekken. 

Koppel participatie van sociaal armen in het Wmo beleidsplan aan zelfredzaamheid 

op de lange duur voor meer politieke lading en maatschappelijk belang voor dit 

onderwerp. 

 

5. Houd de groepen in het oog die in § 5.1. als extra kwetsbaar zijn aangemerkt, 

evenals de groepen die in § 4.4. genoemd zijn. Een combinatie van factoren leidt 

uiteraard tot nog meer kwetsbaarheid op sociale armoede. 

Wees bij de komende gemeentelijke bezuinigingsoperatie alert op stapeleffecten 

van maatregelen voor sociaal armen en probeer voorzieningen te behouden die 

goedkoop/gratis, laagdrempelig en participatiebevorderend zijn. 

 

6. Zet in op blijvende integratie van ‘toegangsloketten’ op de domeinen van 

hulpverlening, zorg en werk & inkomen, mede gezien de positieve ervaringen 

tijdens de pilot ‘De Kanteling’ (samenwerking ‘Via Houten’ en Soza) en de ideeën 

binnen de beleidsontwikkeling Wmo. Juist in het kader van beleid voor sociaal 

armen is daarbij veel te winnen. Zet daarbij in op ‘sociale redzaamheid’ en 

‘participatie’, m.n. onder mensen met lage SES, éénoudergezinnen op de 

armoedegrens, kwetsbare ouderen of mensen in multi problem situaties. 

 

7. Ontwikkel specifiek beleid op ‘wederkerigheid’ voor cliënten van Soza en ‘Via 

Houten’ ook in het belang van het ontwikkelen van sociale redzaamheid en 

bijbehorende competenties onder sociaal armen. Zet in op voortzetting van de  

betrokkenheid van de vrijwilligerscentrale hierbij. Onderzoek of deze 

‘wederkerigheid’ ook ingezet kan worden bij andere cliënten zoals cliënten van de 

ouderenadviseur en het Maatschappelijk Werk. Benut de ideeën die hierover leven 

bij Van Houten&Co en Vitras/cmd. 
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8. Wijs een aantal concrete ‘vindplaatsen’ aan (zie bijlage 4) van sociaal armen en 

sluit met de achterliggende instellingen een convenant op samenwerking voor het 

signaleren, activeren en doorgeleiden van mensen uit deze doelgroep naar 

geschikte activiteiten. 

 

9. Zorg voor menskracht en financiën bij de gemeente en binnen het project ‘Houten 

Mentaal Vitaal’ om tot daadwerkelijke implementatie te komen. Wat de financiën 

betreft, betreft het een grove raming van € 10.000. Dit is nodig voor de 

ontwikkeling/invoering van een Geluksbudget, ontwikkeling van het beleid door 

een externe partij in opdracht van de gemeente die zich m.n. richt op verbinden 

en implementeren en een budget voor communicatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeist, 29 maart 2012. 
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4. Overzicht ‘mogelijke vindplaatsen’ van sociaal armen in Houten voor de 

doelgroepen ‘volwassenen’ en ‘senioren’. 

 

5. Samenwerkingsstructuur Project ‘Houten Mentaal Vitaal’. 
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8. Cijfers Sociale armoede in Houten 
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Bijlage 1: motie inzake Sociale Armoede 
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Bijlage 2: Opdracht Notitie Sociale Armoede van gemeente Houten aan GGD MN 
 
 

Notitie Sociale Armoede 

 

Opdrachtgever:  gemeente Houten 

Opdrachtnemer:  GGD MN / Bennita IJtsma 

Datum:   15 februari 2012 

 

 

Opdracht:  

- Uit voeren van een quickscan :  

- hoe staat Houten ervoor qua sociale armoede (zo mogelijk afgezet tegen 

regionale cijfers7);  

- Kent Houten een armoedeprobleem?; 

- Gegevens eenzaamheid en armoede bundelen. 

 

- Informatie verzamelen m.b.t. de volgende vragen:  

- Hoe ziet (sociale) armoede er in Houten uit?   

- Hoe ziet armoede eruit gekoppeld aan eenzaamheid (qua inkomen, 

deelname aan activiteiten, eenzaamheid e.d.). 

 

- De informatie uit  A en B vertalen in een handzame ‘notitie Sociale Armoede 

Houten’: 

 

Uitwerking: 

 op een compacte manier formuleren welke rol de gemeente heeft; 

 welke activiteiten er nu al worden ondernomen vanuit diverse (gesubsidieerde) 

organisaties binnen Houten; 

 welke aanvullingen / bijstellingen zijn daarop nodig (zowel naar doelgroep als 

naar aard/inhoud van de activiteiten); 

 een concreet en handzaam beleidsadvies aan de gemeente. 

 

 

Informatiebronnen: 

Onderscheid maken tussen informatie die er al is en informatie die verzameld moet 

worden.  

 

Gebruik maken van de volgende bronnen:  

1. verslag armoedeconferentie 

2. overzicht regelingen Sociale Zaken t.b.v. voorzieningen armoede 

3. gegevens Sociale Zaken mensen/gezinnen onder minimumniveau 

4. rapport crisis, armoede en gezondheid van GGDMN 

5. volwassenen / senioren monitor / JGZ monitor, monitor kwetsbare groepen 

6. plan van aanpak Houten Mentaal Vitaal 

7. informatie vanuit WMO en minimabeleid: met welke bouwstenen zijn deze 

beleidsvelden tactisch en operationeel bezig wat betreft het onderwerp sociale 

armoede? 

o informatie van externe organisaties: 

o van Houten & co: Willy Lageveen  

o IDO: Aleid Groothoff  

                                       
7 De GGD beschikt niet over gegevens uit soortgelijke inventarisaties van andere gemeentes in de 
regio. Bekeken zal worden welke informatie er landelijk / regionaal beschikbaar is en waar mogelijk 
kan deze informatie gebruikt worden in de notitie.  
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o WMO loket / Via Houten: Harrie Pol 

o Vitras/CMD: Marjan Hirdes 

 

8. Overzicht gesubsidieerde instellingen bij de gemeente vanuit welzijn/Wmo/Soza 

(door gemeente aan te leveren) met zo nodig aanleveren informatie door 

betrokken ambtenaren wat de gesubsidieerde activiteiten inhouden.  

 

9. Indien mogelijk ook nagaan in hoeverre bestaande activiteiten bekend zijn bij de 

doelgroep(en).  Of dit in deze korte periode te realiseren is hangt af van de 

informatie die beschikbaar. Mocht dit te tijdrovend zijn, dan kan dit in een / het 

vervolg worden meegenomen.  

 

Ureninzet: 

30 GB uren(GGD MN) in het 1e kwartaal van 2012 (januari – maart) 

(samenwerking tussen GB functionaris, beleidsadviseur en epidemioloog) 

 

Oplevering notitie: 

30 maart 2012 
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Bijlage 3: Lijst met geïnterviewden februari - maart 2012 

 

 

Met wie Contactgegevens 

  

Gemeente Houten: 

Sociale Zaken 

Mireille van Donselaar  

 

  

Gemeente Houten: 

Wmo beleid 

Christine van Bemmel 

Chris Jansen 

Ineke Kosterman   

  

Vitras/CMD: AMW en  

triagist Meldpunt Zorg& Overlast 

Marian Hirdes  

 

  

Van Houten & Co: directeur Willy Lageveen, directeur  

  

Wmo loket ‘Via Houten’: 

coördinator 

Harrie Pol 

  

Interdiakonaal Overleg: 

werkgroep armoede 

 

Aleid Groothoff 
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Bijlage 4: Vindplaatsen van inwoners met kans op sociale armoede in Houten 

 

De bedoeling van onderstaande tabel is om in beeld te brengen waar hulpverleners, 

activiteiten aanbieders en anderen in contact komen met sociaal armen. Een aanbeveling 

aan de gemeente is om met een aantal van de meest veelbelovende ‘vindplaatsen’ 

afspraken te maken over signalering en doorgeleiding van sociaal armen. 

 

 

Vindplaats Doelgroep 

volwassenen 

Doelgroep 

senioren 

Bijzonderheden 

 

Wonen 

Woningstichtingen XX XX  

Instellingen begeleid 

wonen 

XX X  

BOKA  XX X Betreft opvang en activering 

i.h.k.v. crisisopvang 

 

Welzijn en sport 

Kerken en diakonie XX XX  

Welzijn ouderen  XX  

Sportverenigingen XX X  

Meer bewegen voor 

Ouderen 

 XX  

Vrijw. 

hulporganisaties 

X XX Bijv. Rode Kruis, 

Zonnebloem,  

Gesprekken 75 Plus  XX  

Welzijnswerk alg. XX X Van Houten & Co,  

st. Welzijn Nieuwegein e.a. 

Vrijwilligerscentrale XX XX  

Oudereninstellingen  XX ANBO, PCOB, KBO 

Instellingen 

informele zorg 

XX  Diverse instellingen: zie 

overzicht gemeente  

Bibliotheek XX XX  

Volkstuinen XX XX  

St. Fladderen 

Houten 

XX  Organisatie kinder- 

activiteiten in vakanties 

Klussendienst X XX  

Maaltijdvoorziening X XX  

St. Info en advies XX XX  

St. Rechtswinkel XX XX  

 

Hulpverlening en (gezondheids)zorg 

Sociale Dienst XX X  

Wmo loket XX XX  

Vitras AMW XX XX  

Vitras budgetcursus XX XX  

Vitras ouderen  XX Specifieke hulpverlenings 

trajecten aan ouderen 

Huisartsen XX XX  

Vluchtelingenwerk XX X  
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MEE  XX XX  

St. participatie XX X  

Mantelzorgonderst. X XX  

Instellingen HH 

Wmo 

X XX  

Wijkverpleging X XX  

Dagbesteding X XX  

Voedselbank XX XX  

Gehandicaptenorg. XX XX Bijv. St. paraplu, 

bezoekdiensten, st. Saffier 

Indigo XX X  

St. present XX XX Klussendienst i.s.t. kerken 

 

Jeugd en onderwijs 

scholen XX   

CJG XX   
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Bijlage 5: Samenwerkingsstructuur Project ‘Houten Mentaal Vitaal’  
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Bijlage 6: Overzicht van gemeente Houten ‘Behoefte mensen met een minimum inkomen op sociaal maatschappelijk terrein’ 
 
 
 

Overzicht van gemeente Houten: 

behoeften mensen met minimuminkomen op sociaal maatschappelijk terrein (en samengevat algemeen aanbod 

activiteiten/hulpverlening) 
 

 Gezinnen met jonge kinderen Alleenstaanden (gescheiden of 

singel) 
 

Jongeren tot 27 jaar 

 

Ouderen 

 

Behoeften  - financien op orde brengen/houden 
 
- zorg voor naasten en zichzelf 

realiseren 

 
- andere mensen ontmoeten (in 

dezelfde situatie) 

 
- meedoen aan activiteiten in 

Houten 

- financiën op orde brengen / 
houden 

- zorg voor zichzelf realiseren 
- leren omgaan met andere 

mensen 
- andere mensen ontmoeten (evt. 

In dezelfde situatie of /meer 

contacten) 
- meedoen aan activiteiten in 

Houten 

 

- financiën op orde 
brengen/houden 

- zorg voor zichzelf realiseren 
- leren omgaan met andere 

mensen  
- andere mensen ontmoeten (evt. 

in dezelfde situatie of meer 

contacten) 
- meedoen aan activiteiten in 

Houten 

 
 
- zorg voor naasten realiseren  
 

 
- andere mensen ontmoeten 

(evt. In dezelfde situatie of 

meer contacten) 
 
 

Zorg voor 
naasten 
realiseren 

(bestaande 
mogelijkheden/
ativiteiten) 

- bezoek Centrum voor 
 Jeugd&Gezin 
- Prenatale cursus Vitras 

- Stevig Ouderschap (Vitras) 
huisbezoeken vergroten 
opvoedvaardigheden ouders 
(bij pasgeborene) 

- Gezinscoaching Vitras  
- Thuisbegeleiding (gezinnen in 

crisissituatie) Vitras  
- situatie echtscheiding deelname 

kinderen aan  KIES  
- situatie echtscheiding 

Omgangshuis ontmoeting ouders 
en kind op neutrale plek 

 

- algemeen maatschappelijk werk 
Vitras 

- programma’s groepen depressie, 

angst Indigo 

- algemeen maatsch. werk Vitras 
- programma’s groepen depressie, 

angst Indigo 

- algemeen maatsch. werk 
Vitras 

- ouderenadvisering 

VanHouten&Co (bevorderen 
zelfredzaamheid dmv 
informatie en advies  terrein 
wonen, zorg, welzijn, 

bemiddeling, verwijzing en 
psychosociale begeleiding) 
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Peuterspeelzaal - peuterspeelzaal voor- en 
vroegschoolse educatie 

- reguliere peuterspeelzaal 

   

Ontmoeten 
(algemeen 
aanbod 
activiteiten 
voor iedereen 

toegankelijk zie 

bijlage). 

- Stg. Het Kinderspeelcafe 
(ontmoetingsplek ouders en 
kinderen tot 4 jaar) 

- Div. Activiteiten per wijk(centrum) 
VanHouten&Co 

- maatjesproject (nu nog Stg. 
Welzijn Nieuwegein) vrijwilliger 
en deelnemer, groepsgerichte 
activiteiten 

- eetcafe 

- acitiveiten met vrijwiligers 

Stichting Saffier 

Shine; jongeren (t/m ... jaar) dans, 
drama en signalering en preventie 
 

-  huiskamerproject 
VanHOuten&Co 
(eenzaamheid) 

-  maaltijdvoorziening 
-  open  eettafels/sociaal 

restaurant 

 

Bewegen - sportpas 
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Bijlage 7: Hoofdstuk minimabeleid (materiële armoedebeleid) voor nota sociale 

armoede van gemeente Houten 
 

De afdeling Sociale zaken biedt verschillende voorzieningen aan in het kader van het 

minimabeleid om de materiële armoede te beperken. Dit is geregeld in de bijzondere 

bijstand. Daarnaast geeft de afdeling Sociale Zaken uitvoering aan schuldhulpverlening 

en participeren medewerkers van de afdeling Sociale Zaken in verschillende 

overlegstructuren. 

 

 

Bijzondere bijstand 

De bijzondere bijstand is als inkomensondersteunend instrument zowel financieel als 

beleidsmatig gedecentraliseerd naar gemeenten. De bijzondere bijstand kent drie 

vormen: 

1. Individuele bijzondere bijstand 

2. Categoriale bijzondere bijstand 

3. Langdurigheidtoeslag 

 

Ad 1 Individuele bijzondere bijstand 

Door bijzondere omstandigheden kan zich de situatie voordoen dat het inkomen van een 

persoon in een specifieke situatie niet volledig toereikend is om bepaalde noodzakelijke 

kosten te kunnen dragen.  Er kunnen bijvoorbeeld noodzakelijke kosten ontstaan doordat 

de wasmachine kapot is gegaan. Individuele bijzondere bijstand kan verstrekt worden 

voor bijvoorbeeld duurzame goederen en medische kosten. 

Voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen wordt bekeken of de 

belanghebbende beroep kan doen op een voorliggende voorziening voor dergelijke 

kosten, of dat dergelijke kosten uit eigen middelen kunnen worden voldaan en of dat de 

verstrekte langdurigheidstoeslag de kosten dekt. Een voorliggende voorziening is 

bijvoorbeeld een lening bij de kredietbank of kosten die door de (aanvullende) 

ziektekostenverzekering worden vergoed. Als de belanghebbende op de drie 

bovenstaande punten geen beroep kan doen kan bijzondere bijstand worden verstrekt. 

De belanghebbende hoeft niet algemene bijstand te ontvangen om recht te hebben op 

bijzondere bijstand. 

Er zijn 359 aanvragen bijzondere bijstand in 2011 geweest en 308 zijn er toegekend.  

 

Tabel 1 uitgaven individuele bijzondere bijstand 

 Kosten op 
jaarbasis 

Uitgave aan personen met inkomen tot bijstandsniveau € 244.559 

Uitgave aan personen met inkomen boven bijstandsniveau € 37.525 

Totaal € 281.084 

 

 

Ad 2 Categoriale bijzondere bijstand 

Het college kan naast individuele bijzondere bijstand ook categoriale bijzondere bijstand 

verlenen voor bijzondere kosten.  

 

De categoriale gemeentelijke voorzieningen zijn: 

- Gemeentelijke bijdrage voor collectieve aanvullende ziektekostenverzekering  

- Gemeentelijke bijdrage in de maaltijdvoorziening  

- U-pas  

- Tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen via U-pas regeling school€xtra (tot 

1 juli 2012) 

- Gemeentelijke tegemoetkoming in de schoolkosten 
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Tot 1 januari 2012 werden verschillende inkomensgrenzen gehanteerd bij diverse 

vormen van categoriale bijzondere bijstand. In de wet aanscherping WWB is het 

gemeentelijk inkomensbeleid voor categoriale bijzondere bijstand genormeerd op 

maximaal 110% van het wettelijk minimumloon.  

 

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering 

De gemeente Houten heeft een contract met Agis afgesloten. De klanten krijgen 7,5% 

korting op de basisverzekering. Er is door de zorgverzekeraar een aanvullende 

verzekeringspolis opgesteld voor mensen met een minimum inkomen. De deelnemers 

aan de collectieve ziektekostenverzekering van Agis, met een inkomen tot 110% 

ontvangen een gemeentelijke bijdrage van € 16,40 per maand.  

Deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering waarbij het inkomen groeit, 

kunnen met een inkomen tot 115% blijven deelnemen aan de collectieve 

ziektekostenverzekering. De gemeentelijke bijdrage wordt niet meer verstrekt aan 

deelnemers met een inkomen tussen 110% en 115%. 

 

Tabel 2 uitgaven collectieve aanvullende ziektekostenverzekering 

 Kosten op 
jaarbasis 

Aantal deelnemers op bijstandsniveau € 47.331 

Aantal deelnemers met inkomen tussen 100% - 115%* € 62.051 

Totaal € 109.382 

*inkomensgrens 2011 

 

 

Maaltijdvoorziening 

Van Houten&co biedt aan mensen (vooral ouderen) die nog zelfstandig wonen, maar niet 

in staat zijn zelf te koken, maaltijden aan die alleen nog verwarmd hoeven te worden. 

Mensen met een inkomen tot 110% kunnen een bijdrage van € 2,55 per warme maaltijd 

ontvangen. 

 

Tabel 3 uitgaven maaltijdvoorziening 

 Kosten op 
jaarbasis 

Uitgave aan personen met inkomen tot bijstandsniveau < 65 
jaar 

€ 2.374  

Uitgave aan personen met inkomen tot bijstandsniveau ≥ 65 
jaar 

€ 2.581 

Uitgave aan personen met inkomen boven bijstandsniveau € 10  

Totaal € 4.965 

 

 

U-pas 

De U-pas wordt door de gemeente Utrecht uitgegeven. De gemeente Houten sluit aan bij 

het uitvoeringsbeleid van de gemeente Utrecht. 

De U-pas is een gratis kortingspas voor inwoners van Utrecht, Houten, De Bilt, 

Nieuwegein, IJsselstein en Stichtse Vecht, met een laag inkomen. U-pas geeft korting op 

sportieve, culturele, educatieve en recreatieve activiteiten. In 2011 heeft een herijking 

van het kortingsaanbod plaatsgevonden. Het aanbod richt zich op het laten participeren 

van burgers in de maatschappij en niet meer op eenmalige acties, zoals de 

oliebollenactie aan het einde van het jaar. De pas kost de gebruiker niets, maar de 

gemeente Houten betaalt € 59 per pas per jaar, zonder de kosten voor school€xtra. Eind 

2011 waren er 1.799 passen in omloop. Totaal € 106.141,- 
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School€xtra 

School€xtra is een supplement op de U-pas. Dit supplement kost € 9,- per pas per jaar, 

totale kosten in 2011 zijn € 16.191,-. De gemeente Houten sluit aan bij het 

uitvoeringsbeleid van de gemeente Utrecht. Met School€xtra kunnen leerlingen van 4 tot 

16 jaar per schooljaar tot een maximum van € 50 (basisschool) of € 100 (voortgezet 

onderwijs) gratis meedoen aan activiteiten op school.  

Schoolextra is voor de activiteiten zoals schoolkamp en excursies. Niet voor bijles, 

schoolboeken of de huiswerkklas. De school regelt de activiteit. Het kind laat zijn/haar U-

pas op school zien en mag gratis meedoen. De school declareert de kosten bij het U-pas 

bureau. Na de paswissel op 1 juli 2012 vervalt dit supplement. Dit besluit is in de tweede 

tranche ombuigingsvoorstellen genomen. De belanghebbende kunnen gebruik blijven 

maken van de gemeentelijke tegemoetkoming in de indirecte schoolkosten. 

 

 

Gemeentelijke tegemoetkoming in de indirecte schoolkosten 

Tot 1 januari 2004 bestond er een categoriale regeling 'tegemoetkoming indirecte 

schoolkosten'. Met de komst van de Wet werk en bijstand is een categoriale regeling niet 

langer toegestaan. Om de aanvragen voor een tegemoetkoming in de indirecte 

studiekosten snel en eenvoudig te kunnen afdoen, is vooraf bepaald dat een vijftal 

kostensoorten door het college van B&W als noodzakelijke kosten wordt gezien en is 

daarvoor een maximumvergoeding vastgesteld. Bij de aanvraag moet nog wel 

beoordeeld worden of er sprake is van noodzakelijke kosten voor de belanghebbende. 

Omdat niet alle kosten zich aan het begin van het schooljaar zullen voordoen, kan het 

dus ook zijn dat er in de loop van een schooljaar meerdere keren een beroep wordt 

gedaan op deze regeling. Er kan per schooljaar echter niet meer worden vergoed dan de 

hiervoor geldende maximumbedragen per kostensoort. Voor deze regeling zijn de 

onderstaande kostensoorten benoemd. In de tweede kolom is aangegeven welk bedrag 

maximaal kan worden uitgekeerd.  

 

Tabel 4 kostensoort indirecte schoolkosten 

Kostensoort  Maximale vergoeding  

Schoolbijdragen  € 40,-  

Excursies/schoolreisjes  € 50,-  

Sportkleding (shirt, sportbroekje en gymschoenen)  € 100,-  

Schooltas  € 30,-  

Schrijfmateriaal, passer, etui, rekenmachine, agenda etc.  € 20,-  

 

De School€xtra regeling van de U-pas wordt gezien als een voorliggende voorziening. 

Zolang deze regeling bestaat gaat School€xtra regeling voor de gemeentelijke 

tegemoetkoming in de indirecte schoolkosten. 

In 2011 zijn 37 aanvragen voor indirecte schoolkosten afgehandeld. 

 

Tabel 5 uitgaven indirecte schoolkosten 

 Kosten op 
jaarbasis 

Uitgave aan personen met inkomen tot bijstandsniveau € 2.810 

Uitgave aan personen met inkomen boven bijstandsniveau € 0 

Totaal € 2.810 
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Ad 3 Langdurigheidtoeslag 

Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, dat is bedoeld 

ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van 

de component reservering, in beginsel toereikend is. Toch kan de financiële positie van 

mensen die langdurig op een minimum inkomen zijn aangewezen onder druk komen te 

staan als er na verloop van tijd geen enkel perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit 

arbeid het inkomen te verhogen. Om die reden is bij de invoering van de WWB in 2004 

de langdurigheidtoeslag in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2009 is de 

langdurigheidtoeslag gedecentraliseerd.  

Iemand kan in aanmerking komen voor de langdurigheidtoeslag als hij langer dan 3 jaar 

een inkomen heeft gehad van maximaal 110% van het sociaal minimum. De 

belanghebbende hoeft niet algemene bijstand te ontvangen om recht te hebben op de 

langdurigheidstoeslag. 

De langdurigheidstoeslag is bedoeld voor het reserveren voor noodzakelijke kosten, 

bijvoorbeeld duurzame gebruiksgoederen of medische kosten. Als iemand bijzondere 

bijstand aanvraagt voor noodzakelijke kosten en in dat jaar langdurigheidstoeslag heeft 

ontvangen, wordt deze toeslag meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de 

bijzondere bijstand. In eerste instantie wordt gekeken of de toeslag voldoende is om de 

noodzakelijke kosten mee te dragen. 

 

Tabel 6 uitgaven langdurigheidstoeslag 

 Totaal 
langdurigheidstoeslag 

Uitgave aan personen met inkomen tot bijstandsniveau  € 102.373 

Uitgave aan personen met inkomen boven bijstandsniveau  € 1.999 

Totaal € 104.372 

 

Van de 259 aanvragen langdurigheidstoeslag die in 2011 zijn afgehandeld zijn 253 

toegewezen.  

 

 

Overzicht uitgave minimabeleid 2011 

De uitgaven voor het minimabeleid is in tabel 7 onderverdeeld in uitgave aan klanten 

met een bijstandsuitkering en klanten met een inkomen boven de bijstandsnorm. 

 

Tabel 7 uitgaven minimabeleid naar doelgroep 

 Klanten met 

bijstandsuitkering 

Klanten met 

inkomen boven de 

bijstandsnorm 

Totaal per 

voorziening 

Individuele bijzondere 

bijstand 

€ 244.559 € 37.525 € 281.084 

Collectieve ziektekosten 

verzekering 

€ 47.331 € 62.051 € 109.382 

Maaltijdvoorziening € 4.955 € 10 € 4965 

Indirecte schoolkosten € 2.810  € 2.810 

Langdurigheidstoeslag € 102.373 € 1.999 € 104.372 

U-pas*   € 106.141 

School€xtra*   € 16.191 

Totaal € 402.028 € 101.585 € 624.945 

 

*Er is in de administratie van de U-pas geen onderscheid te maken tussen klanten met 

bijstandsuitkering, kinderen van ouders met een bijstandsuitkering en minima met 

inkomen tussen 100% en 120%. 
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Tabel 8 overzicht uitgaven en inkomsten minimabeleid 

Totale uitgave bijzondere bijstand toe te schrijven naar klanten € 624.945 

Aantal kosten niet toe te schrijven naar klanten, waaronder 

€ 17.325 voor beslaglegging roerende goederen en € 2.800 voor de 

voedselbank 

+ € 35.542 

Subtotaal  € 660.487 

Ontvangen terugvordering en verhaal -/- € 96.872 

Ontvangen vergoeding van Agis -/- € 11.080 

Totaal € 552.535 

 

 

Schuldhulpverlening 

De afdeling Sociale zaken voert zowel de schuldhulpverlening als het budgetbeheer uit. 

De schuldhulpverlening bestaat in eerste instantie uit een minnelijk traject. Wanneer een 

minnelijk traject niet mogelijk is kan de schuldenproblematiek via de Wet Schuldsanering 

Natuurlijke Personen (WSNP) aangepakt worden.  

 

Minnelijk traject 

In het minnelijk traject wordt getracht een (minnelijk) akkoord te bereiken met de 

schuldeisers. 

Er wordt berekend wat de belanghebbende kan aflossen aan de schuldeisers. De 

casemanager schuldhulpverlening bemiddelt voor belanghebbende met de schuldeisers. 

De duur van de minnelijke schuldregeling is maximaal 36 maanden. In dit traject kan 

belanghebbende verplicht worden gesteld om onderliggende problemen aan te pakken,  

zoals verslaving, werkeloosheid, psychische of maatschappelijke problemen. 

Er worden geen schulden overgenomen of leningen verstrekt. De verantwoordelijkheid 

ligt gedurende het hele schuldhulpverleningstraject bij belanghebbende. Wanneer één of 

meerdere schuldeisers niet bereid zijn mee te werken is een minnelijk traject niet 

mogelijk. 

 

Wettelijke schuldregeling (WSNP) 

Een minnelijk traject is de voorliggende voorziening voor de Wet Schuldsanering 

Natuurlijke Personen (WSNP). 

Voor een wettelijke schuldregeling wordt door de gemeente Houten een verzoekschrift 

opgemaakt dat belanghebbende indient bij de rechter-commissaris van de rechtbank 

Utrecht. Deze maakt een beoordeling of belanghebbende wordt toegelaten tot de WSNP. 

In deze wettelijke schuldregeling wordt een bewindvoerder aangesteld die zich inzet om 

zoveel mogelijk geld op te halen voor de schuldeisers. Tijdens de looptijd wordt de 

schuldenaar geacht te leven op het sociaal minimum. Na drie jaar wordt in principe een 

schone-leiverklaring verstrekt. De schulden die dan nog openstaan zijn niet meer 

opeisbaar. 

De wettelijke regeling is een zwaar traject. Elke financiële handeling moet aan de 

bewindvoerder worden gemeld. Er volgt een postblokkade en een publicatie van het 

vonnis in de krant.  

 

Budgetbeheer 

Wanneer belanghebbende door allerlei problemen de financiële situatie niet meer volledig 

in de hand heeft kan hij gebruik maken van budgetbeheer. Budgetbeheer is het (soms 

tijdelijk) uitbesteden van het budget. Budgetbeheer biedt deskundige hulp en 

persoonlijke begeleiding met als doel dat belanghebbende in de toekomst weer 

zelfstandig met geld om kan gaan. Budgetbeheer kan ook gedurende een 

schuldhulpverleningstraject verplicht worden gesteld.  
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Tabel 9 aantallen schuldhulpverlening in 2011 

  2011 

aanmeldgesprekken 71 

adviesgesprekken 12 

intakegesprekken 44 

WSNP-verklaringen 8 

budgetbeheer 89 

nazorg 14 

schuldregelingen 68 

saneringskredieten 0 

dwangakkoord 9 

spoedprocedures/crisissen 0 

budgetbegeleiding individueel 0 

 

 

Overlegstructuren 

Armoedeconferentie 

In najaar 2010 heeft de armoedeconferentie plaatsgevonden. In Houten zijn veel 

organisaties die zich inzetten voor de minima. Met deze conferentie zijn de organisaties 

bij elkaar gebracht en is de mogelijkheid gegeven om de samenwerking tussen de 

organisaties te bevorderen. De armoedeconferentie leverde meer naamsbekendheid voor 

organisaties op en een paar initiatieven zijn gestart, zoals de scootmobieltochten. De 

gemeente wil de organisaties faciliteren door de samenwerking tussen organisaties te 

coördineren. De organisaties ontwikkelen en voeren de samenwerking uit. De intentie is 

om de armoedeconferentie periodiek te organiseren. 

 

Structurele overlegstructuren 

De medewerkers van de afdeling Sociale Zaken participeren in verschillende overleggen 

waaronder andere de doelgroep van Sociale Zaken in worden besproken. Het doel van de 

verschillende overleggen is dat bij problemen rondom een gezin of een individu 

onderlinge afstemming plaatsvindt met de verschillende organisaties om te voorkomen 

dat het gezin of het individu nog verder in de problemen raakt. Er wordt overlegd onder 

andere met Viveste (woningbouwvereniging) en Vitras (maatschappelijk werk).  
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Bijlage 8: Cijfers Sociale armoede in Houten 

 

 In 2010 heeft in Houten 7% van de huishoudens een inkomen onder 120% van 

het wettelijk minimumloon. Deze grens is vergelijkbaar met het niet-veel-maar-

toereikend criterium 8 . Dit behoefteniveau omvat de minimale uitgaven voor 

voedsel, kleding, wonen, kosten voor sociale participatie en enkele andere 

moeilijk te vermijden kosten. Voor een alleenstaande komt het neer op een 

bedrag van €1044,-. Ter vergelijking: het sociaal minimum voor een 

alleenstaande onder de 65 jaar ligt op €870,- per maand. Mensen die moeten 

rondkomen van een inkomen onder dit niveau van 120% van het wettelijk 

minimumloon noemen we in de verdere tekst ‘arm’ of ‘leven in armoede’. Het gaat 

in Houten om 1290 huishoudens.  

De minimascan van de gemeente vermeldt voor 2012 de volgende cijfers: 8% van 

de huishoudens of 1454 huishoudens leeft met een inkomen onder de 120%. 

Inmiddels is de norm naar beneden bijgesteld en gaat het om huishoudens met 

een inkomen van 110% van het wettelijk minimumloon.  

In het rapport  Benchmark Armoedebeleid 2011 uitgevoerd door SGBO wordt 

geschat dat 5,2% van de huishoudens in Houten onder minimagrens van 110% 

van sociaal inkomen ligt. Deze schatting is lager vergeleken met schattingen van 

andere gemeenten [bijvoorbeeld Almere (10,2%), Amstelveen (6,6%), Arnhem 

(13,3%), Ede (7,1%), ISD De Kempen (5,9%) en Langedijk (6,4%)]. 

 

 In Houten bestaat bijna de helft van alle huishoudens uit een huishouden met 

kinderen. Van deze huishoudens met kinderen valt 15% in de categorie 

alleenstaande ouders met kinderen (1290 huishoudens).  

De groep alleenstaande ouders is in de afgelopen 10 jaar in Houten flink 

toegenomen (van 5,2 naar 6,9% van het totaal aantal huishoudens in Houten). 

Deze toename is vooral groot onder allochtonen en vergelijkbaar met landelijke en 

regionale cijfers. Uit landelijke cijfers blijkt dat van de Antilliaanse vrouwen van 

rond de 40 jaar 4 op de 10 alleenstaande moeders waren.  
In het bestand Wet Werk en Bijstand (WWB) van Houten bevinden zich in 2010 

340 huishoudens. Een derde van deze huishoudens bestaat uit alleenstaande 

ouders met kinderen. 

 

 Waar 85% van de niet-minima in Houten aangeeft voldoende contacten te hebben 

met andere mensen, geeft slechts 33% van de minima dit antwoord. Daarnaast 

geeft 71% van de minima aan graag te willen deelnemen aan activiteiten 

buitenshuis (38% onder de niet-minima). Ook geeft 17% van de minima aan 

zelden of nooit familie, vrienden of kennissen te zien. Het aantal dat hooguit één 

keer per maand contacten heeft, is in de groep niet-minima twee keer zo groot als 

in de groep minima. 

 

 In de gezondheidsenquête van de GGD heeft 6% van de volwassenen in Houten 

aangegeven financiële problemen te hebben. In totaal gaf 13% aan moeite te 

hebben om rond te komen. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat mensen 

met een lage sociaal economische status (SES)9 en/of met veel problematische 

schulden een slechtere lichamelijke en psychische gezondheid hebben, meer 

problemen hebben op psychosociaal gebied (zoals eenzaamheid, gebruik van 

slaap- en kalmerende middelen, weinig competentievaardigheden) en een 

slechtere leefstijl hebben. Opvallend is dat mensen met financiële problemen 

vooral aangeven zich eenzaam en emotioneel beperkt te voelen.  

                                       
8 Voor meer informatie zie Armoedesignalementen 2011 van Sociaal Cultureel Planbureau 
9 SES is in dit onderzoek gedefinieerd met behulp van opleiding: lage SES (geen opleiding, LO, LBO en MAVO) 
en hoge SES (MBO, HAVO, VWO, HBO en WO) 


