
Factsheet 
armoedebeleid 

    

     

Doelstelling  Gemeenten hebben een regiefunctie bij de aanpak van armoedeproblemen en 
schuldhulpverlening. De gemeente zorgt voor een minimabeleid: 
(inkomens)ondersteuning aan mensen met een uitkering of laag inkomen om 
armoede en schulden te voorkomen.  

Wettelijk kader Participatiewet 

Instrumenten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere bijstand 
De Participatiewet maakt het mogelijk om, naast de algemene bijstand, bijzondere 
bijstand te verstrekken.  
 
Categoriale bijzondere bijstand 
Categoriale bijzondere bijstandsverlening is uitsluitend toegestaan aan mensen van 
65 jaar en ouder, aan chronisch zieken en ouders met schoolgaande kinderen 
(bijstand in natura).  
 
Collectieve ziektekostenverzekering 
De gemeente kan in het kader van de bijzondere bijstand, categoriale bijzondere 
bijstand verlenen in de vorm van een collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekering (CAZ). De gemeente mag – op grond van het 
gelijkheidsbeginsel - bij het afsluiten van een CAZ de doelgroep niet beperken tot 
alleen bijstandsgerechtigden. De gemeente kan zich bij het afbakenen van de groep 
richten op de hoogte van het inkomen (bijvoorbeeld een percentage van het 
wettelijk minimumloon). 
 
Bijstand in natura en leenbijstand 
Gemeenten kunnen bijstand in natura verlenen aan gezinnen met (schoolgaande) 
kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van computers, vervoer, sport en cultuur. Aan 
mensen die slecht in staat zijn hun geld zelf te beheren kan de gemeente 
bijvoorbeeld de huur van een woning of de premie voor de zorgverzekering 
rechtstreeks aan de betreffende instantie betalen. 
Gemeenten dienen grote terughoudendheid te betrachten bij het verlenen van 
leenbijstand. 
 
Langdurigheidstoeslag 
Mensen die langere tijd van een laag inkomen leven, kunnen in aanmerking komen 
voor langdurigheidstoeslag. De gemeente legt in een lokale verordening vast welke 
voorwaarden gelden voor de toeslag.  
 
Geautomatiseerde kwijtschelding van lokale heffingen 
Gemeenten kunnen lokale heffingen voor mensen met een laag inkomen 
automatisch kwijtschelden. Als de gemeente hieraan wil meedoen, stuurt de 
gemeente (met toestemming van de cliënten) de bestanden van huishoudens die 
het jaar eerder kwijtschelding van een heffing hebben genoten naar het 
Inlichtingenbureau (IB). Als na bestandskoppeling door het IB blijkt dat de situatie 
van de aanvrager ongewijzigd is ten opzichte van het voorgaande jaar, kan de 
gemeente automatisch opnieuw kwijtschelding van gemeentebelasting verlenen.  
 
Schuldhulpverlening: de gemeenten kopen schuldhulpverlening in bij de 
kredietbank voor mensen die daarvoor in aanmerking komen. 
 

Maastricht-
Heuvelland 

Maastricht Omschrijving  
Collectieve ziektekostenverzekering Gezamenlijke verzekering voor 

ziektekosten, bedoeld voor mensen 
met laag inkomen 



Tegemoetkoming aanvullende 
ziektekostenverzekering 

Tegemoetkoming in de kosten van 
aanvullende ziektekostenverzekering 

Declaratieregeling maatschappelijke 
participatie 

Tegemoetkoming in de kosten van 
participatie 

Declaratieregeling schoolgaande 
kinderen 

Tegemoetkoming in de kosten van 
schoolgaande kinderen 

Langdurigheidstoeslag Tegemoetkoming bedoeld voor 
mensen in de leeftijd van 21 tot 65 jaar 
die over een periode van drie jaar van 
een minimuminkomen leven 

  
Gemeente Valkenburg aan de Geul 
 

Omschrijving 

Collectieve ziektekostenverzekering Gezamenlijke verzekering voor 
ziektekosten, bedoeld voor mensen 
met laag inkomen 

Tegemoetkoming aanvullende 
ziektekostenverzekering 

Tegemoetkoming in de kosten van 
aanvullende ziektekostenverzekering 

Declaratieregeling maatschappelijke 
participatie 

Tegemoetkoming in de kosten van 
participatie 

Declaratieregeling (schoolgaande) 
kinderen 

Tegemoetkoming in de kosten van 
(schoolgaande) kinderen 

Langdurigheidstoeslag Tegemoetkoming bedoeld voor 
mensen in de leeftijd van 21 tot 65 jaar 
die over een periode van drie jaar van 
een minimuminkomen leven 

  
Uitvoeringsorganisatie Pentasz 
Mergelland 
 

Omschrijving 

Collectieve ziektekostenverzekering Gezamenlijke verzekering voor 
ziektekosten, bedoeld voor mensen 
met laag inkomen 

Uitvoeringsregeling maatschappelijke 
participatie 
 

Tegemoetkoming in de kosten van 
participatie 
 

Verordening maatschappelijke 
participatie schoolgaande kinderen  
 (complementair aan 
Uitvoeringsregeling maatschappelijke 
participatie) 
 

Tegemoetkoming in de kosten van 
participatie schoolgaande kinderen  

Uitvoeringsregeling tegemoetkoming 
schoolkosten 

Tegemoetkoming in de kosten van 
schoolgaande kinderen 
 

Declaratieregeling kosten 
peuterspeelzaal 
 (specifiek voor gemeente Vaals) 

Tegemoetkoming in de kosten van 
peuterspeelzaal 

Uitvoeringsregeling noodfonds 
(Specifiek voor gemeente Vaals). 

Tegemoetkoming bedoeld voor burgers 
in een schrijnende financiële 
noodsituatie 

Langdurigheidstoeslag Tegemoetkoming bedoeld voor 
mensen in de leeftijd van 21 tot 65 jaar 
die over een periode van drie jaar van 
een minimuminkomen leven 

 

 Naast bovengenoemde regelingen zijn er nog tal van andere regelingen die voor de 
doelgroep, mensen met een laag inkomen, relevant (kunnen) zijn, zoals landelijke 
toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en kinderopvangtoeslag. 
Tot slot kunnen mensen met kinderen gebruik maken van Stichting Leergeld en 



Jeugdsportfonds.  
 


