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Vragen: 

1.We spreken over armoedebeleid. Hebben we in Dalfsen enig idee hoeveel mensen in armoede 
leven? 

2. Maken we gebruik van de armoedemonitor van het CBS? 

Antwoord: 

Er is enig idee over de omvang van de doelgroep. Wel is dit gebaseerd op aannames en schattingen. 
Bij het opstellen van de kadernota vorig jaar is gebruik gemaakt van de cijfers van het CBS en 
specifiek het rapport “Armoede en sociale uitsluiting 2018”. In dit rapport worden cijfers 
gepresenteerd over huishoudens met een laag inkomen en de kans op langdurige armoede. Het 
betreffen wel cijfers tot en met het jaar 2016. In de rapportage is een overzicht gemaakt van de 
armoede in Nederland en verdeeld over de gemeenten. Dit is uitgedrukt in een percentage van het 
aantal huishoudens. De hoogste percentages liggen in steden als Rotterdam en Groningen (ca. 
14,5%). Het laagste percentage is traditioneel in de gemeente Rozendaal in Gelderland (2,9%). 
Dalfsen zit redelijk gunstig met 4,3%.  

De gemeente Dalfsen heeft in totaal  ca. 12.000 huishouden. Als we dit percentage loslaten op de 
gehele bevolking van Dalfsen komen we op  516 huishoudens met een laag inkomen. (4,3 % maal 
12.000 huishoudens). Dit betreft ongeveer 1200 personen als we uitgaan van 2,4 personen per 
huishouden.  

Daarnaast is er inzicht in het gebruik van de gemeentelijke regelingen. Dit staat vermeld in de 
beleidsnota. Het is niet zonder meer mogelijk om alle gebruikers/huishoudens van de regelingen bij 
elkaar op te tellen en zo het totale gebruik te berekenen. Er zitten dubbelingen in en bovendien zijn 
sommige regelingen weer voor een specifieke doelgroep. En voor sommige regelingen geldt wel en 
andere regelingen weer geen vermogenstoets. Maar de schatting van het totale bereik (d.w.z. een 
huidhouden dat van minimaal één regeling gebruik maakt) is dat er zo’n 300 huishoudens gebruik 
maken van één of meer regelingen. Dit is in ieder geval minder dan het “theoretische” aantal van het 
CBS.  

Interessant is de link van het CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/03/langdurige-armoede-
verder-toegenomen-in-2016 
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