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Vragen fractie SP over ‘werkende armen’

In een brief van 6 maart 2019 stelt de fractie van SP een aantal vragen met als onderwerp ‘werkende
armen’.
Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de aanleiding en de bijbehorende antwoorden.
Aanleiding voor de vragensteller
"Er zijn iets meer dan 700.000 volwassenen met een inkomen onder het niet- veel-maar -toereikendcriterium. Bijna 235.000 van hen hebben betaald werk als belangrijkste inkomstenbron. Werkenden
vormen dus een derde van de totale groep arme volwassenen".
(Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau 2018)
Van alle zelfstandigen is 9% arm, van alle werknemers is 2% arm. SP Leusden heeft de volgende
vragen.
Vraag 1
Is er aandacht in de gemeente Leusden voor de groep werkende armen? Zo, ja, op welke manier
worden deze bereikt?
Antwoord
In het coalitieakkoord (zorg en welzijn, punt 12) is het signaleren van armoede als speerpunt
opgenomen:
“Samen met onze partners treden we preventief op door te werken aan signalering van armoede en
brede bekendheid van de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning.”
In het College Uitvoeringsprogramma (punt 3.8) is dit als volgt uitgewerkt:
“Samen met kernpartners ontwikkelen we een preventieve aanpak. De aanpak richt zich in ieder geval
op:
a. het breder bekendmaken van de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning onder inwoners en
organisaties.
b. het beter signaleren van financiële problematiek en verborgen armoede door inwoners/organisaties.
c. het meer laagdrempelig en toegankelijk maken van financiële ondersteuning door onder andere te
zorgen voor een lokaal advies- en informatiepunt rondom financiën.”
De aanpak richt zich op álle inwoners die te maken hebben met een laag inkomen en weinig
financiële ruimte: of zij nu een uitkering hebben of een betaalde baan. Inwoners die tot de groep
‘werkende armen’ zouden horen, zijn hier dus nadrukkelijk onderdeel van.
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Dit is terug te zien in de samenstelling van de kerngroep die in lijn met bovenstaande is geformeerd.
Naast partners als Stadsring51 (schuldhulpverlening), Lariks, Voedselbank, Huiskamer van Leusden,
Cliëntenraad, is ook Z-Point vertegenwoordigd. Zoals bekend hebben ZZP-ers van de werkenden het
meeste risico op armoede, en juist Leusden heeft in vergelijking met andere gemeenten relatief veel
zelfstandigen.
De kerngroep is in eerste instantie gestart met doelstelling a: “het breder bekendmaken van de
mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning onder inwoners en organisaties.”
Het eerste resultaat is het samenbrengen van informatie die tot nu toe versplinterd werd aangeboden
door de verschillende partijen: er is één overzicht gemaakt van alle (financiële) ondersteuning waar
inwoners gebruik van kunnen maken. Dit overzicht wordt de komende periode online gezet en
toegankelijk gemaakt. Daarvoor wordt een communicatieplan ontwikkeld, dat zich nadrukkelijk óók
richt op de inwoners die niet al bij ons bekend zijn via bijvoorbeeld Lariks of Sociale Dienst. De groep
‘werkende armen’, waaronder de zelfstandigen, zijn één van de doelgroepen. We willen dat alle
inwoners die (financiële) ondersteuning kunnen gebruiken, de weg weten te vinden.
Eerder dit jaar is een goede start gemaakt met doelstelling c: “het meer laagdrempelig en toegankelijk
maken van financiële ondersteuning door onder andere te zorgen voor een lokaal advies- en
informatiepunt rondom financiën.”
Dit advies- en informatiepunt is in januari van dit jaar van start gegaan in de vorm van het Geldloket in
het Huis van Leusden. Alle inwoners met financiële vragen kunnen advies inwinnen als er moeite is
met rondkomen, als er vragen zijn over de financiële gevolgen van een veranderde gezinssituatie, en
óók als er vragen zijn over de eigen onderneming. Ervaring leert dat deze vorm van laagdrempelig en
onafhankelijk financieel advies een doelgroep aanspreekt die minder al bekend is bij bijvoorbeeld een
sociale dienst of welzijnsorganisatie.
Vraag 2
Heeft u onderzoek gedaan naar deze groep? Welke cijfers zijn bekend?
Antwoord
In Leusden is geen specifiek lokaal onderzoek gedaan naar deze groep, exacte cijfers zijn niet
bekend. Wel is bekend (CBS, 2016) dat zo’n 4% van de huishoudens in Leusden te maken heeft met
een laag inkomen, tegen 8% landelijk. Ook is bekend (waarstaatjegemeente.nl, 2016) dat zo’n 2,4%,
van de huishoudens te maken heeft met een uitkering, tegen 5,7% landelijk. Hieruit is af te leiden dat
ook in Leusden ongeveer een derde van de totale groep inwoners met een laag inkomen, bestaat uit
inwoners die betaald werk als inkomen hebben.
Vraag 3
Wat is het beleid van het college om deze armoede te bestrijden?
Antwoord
Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord onder vraag 1.
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