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2 Inleiding 

2.1 Aanleiding 

Armoedeproblematiek heeft een relatie met de drie decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ/WMO en 

Werk/Participatiewet) en is daarom een belangrijk onderdeel van de toekomstagenda van het Sociaal domein 

Maastricht Heuvelland 2022. Deze toekomstagenda bevat de kaders voor de aanpak van armoede.  

Maastricht-Heuvelland beschouwt armoede als een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies: 

inkomen, maatschappelijke participatie, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen en leefomgeving. De gemeenten van 

Maastricht-Heuvelland streven een regionale armoede aanpak na, met zowel acties op het gebied van 

minimabeleid en inkomensondersteunende regelingen als acties op de andere dimensies van armoede. 

Bij de start van de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland1 per 1 januari 2016 

en de invoering van de toekomstagenda hebben de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten opdracht 

gegeven tot een regionaal armoede onderzoek. Hiervoor is een regionale werkgroep Armoede opgericht.  

De regionale werkgroep Armoede heeft de taak gekregen regionaal armoede onderzoek uit te voeren en een 

regionale armoede bijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst dient als startpunt van uitvoeringsplannen met 

een regionale focus waarbinnen lokale invulling mogelijk blijft. De regionale werkgroep Armoede onderscheidde 

oorspronkelijk 3 onderdelen binnen het regionaal armoede onderzoek: 

 ‘Armoedemonitor’, kwantitatief, beschrijvend onderzoek 

 ‘Armoede spreekt’, kwalitatief onderzoek 

 ‘Meer dan geld alleen’, regionale bijeenkomst 

Het doel van het regionaal armoede onderzoek is het in beeld brengen van de doelgroep (inwoners in armoede), 

de problematiek van de doelgroep en de effectiviteit van de instrumenten (regelingen en voorzieningen) die 

worden ingezet waarbij de aandacht blijft voor de eigenheid van de gemeenten in Maastricht-Heuvelland. De 

regionale werkgroep Armoede hanteert hierbij de volgende definitie voor armoede: 

Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies: inkomen, maatschappelijke 

participatie, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen en leefomgeving. 

De uitkomsten van het onderzoek bieden de portefeuillehouders de mogelijkheid om te bepalen of en zo ja op 

welke onderdelen draagvlak bestaat voor verdere harmonisatie van armoedebeleid en op welke onderdelen een 

lokaal beleid gewenst is.  

2.2 Onderzoeksopdracht 

De regionale werkgroep Armoede heeft het team Onderzoek & Statistiek van de gemeente Maastricht gevraagd om 

het eerste onderdeel binnen het regionaal armoede onderzoek, de ‘Armoedemonitor’, uit te voeren. Hierbij moet 

de ‘Armoedemonitor’ enerzijds resulteren in een kwantitatieve beschrijving van de omvang van armoede 

(aantallen, gebruik regelingen) en anderzijds in een kwantitatieve beschrijving van de beleving en de motieven bij 

burgers die in armoede leven.  

Dit rapport beschrijft de resultaten van de ‘Armoedemonitor’; het kwalitatieve onderdeel ‘Armoede spreekt’ en de 

regionale bijeenkomst ‘Meer dan geld alleen’ maken geen deel uit van dit rapport. 

  

                                                                    

1 Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is de regionale sociale dienst van zes gemeenten in Zuid-Limburg. Het betreft de 
gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul. 
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In overleg met de werkgroep Armoede zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd voor dit onderzoek: 

 Wat is de omvang van de inkomensgroepen 110%, 130% en 150% van de bijstandsnorm? 

 Wat zijn de achtergrondkenmerken van de doelgroep(en)? 

 Wat zijn de belangrijkste redenen voor armoede? 

 Wat zijn de belangrijkste persoonlijke gevolgen van armoede? 

 Hoe groot is het gebruik en niet-gebruik van bestaande regelingen en voorzieningen? 

 Wat zijn redenen van het niet gebruik van regelingen en voorzieningen? 

 Welk (duurzaam) effect hebben bestaande regelingen en voorzieningen? 

 Hoe uit zich de armoedeval? 

 Is er sprake van stapeling van regelingen? 

 Zijn risicoprofielen voor armoede te herkennen? 

2.3 Leeswijzer 

In dit rapport wordt met Heuvelland de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en 

Valkenburg aan de Geul bedoeld. Maastricht-Heuvelland bestaat uit de gemeenten in het Heuvelland én de 

gemeente Maastricht. 

In hoofdstuk 3 wordt de gebruikte methode beschreven voor dit onderzoek. Hoofdstuk 4 gaat kort in op het 

gevoerde beleid in Maastricht-Heuvelland. In dit hoofdstuk worden ook de regelingen en voorzieningen 

beschreven. Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van relevante kengetallen over armoede in Maastricht-

Heuvelland. De getallen zijn enerzijds afkomstig van bestaande bronnen zoals het Centraal Bureau voor de 

Statistiek en de jaarverslagen van organisaties. Anderzijds zijn uitgebreide analyses uitgevoerd op de bestanden 

van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland om inzicht te krijgen in het gebruik van regelingen en voorzieningen. 

De armoedeval, het effect dat optreedt wanneer iemand er in inkomen op achteruitgaat als hij of zij een betaalde 

baan krijgt, wordt in hoofdstuk 6 geïllustreerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van modelhuishoudens waarvoor 

de inkomsten en uitgaven worden doorgerekend. Lokale regelingen en voorzieningen in de regio Maastricht-

Heuvelland worden meegenomen in de berekening van de armoedeval. 

Als onderdeel van dit onderzoek is een enquête uitgevoerd onder mensen die in armoede leven. De uitkomsten 

van de enquête worden gepresenteerd in hoofdstuk 7. In de enquête zijn ook vragen opgenomen over de beleving 

van armoede. De open antwoorden op de enquête zijn opgenomen in een apart bijlagenboek. 

Hoofdstuk 8 beschrijft de voornaamste conclusies van het onderzoek. In hoofdstuk 9 zijn de aanbevelingen 

opgenomen. 

Tabel 1: Lijst van afkortingen 

Afkorting Voluit 

AOW Algemene Ouderdomswet 

BBZ Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 

BRP Basisregistratie Personen 

BSGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

MMO Maastrichts Minima Overleg 

NUGGER Niet-uitkeringsgerechtigde 

NWW Niet-werkende werkzoekende 

PW Participatiewet 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

WAJONG De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

WAZ Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen 

WW Werkeloosheidswet 
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3 Methode 

3.1 Inleiding 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is het onderzoek opgesplitst in twee onderdelen: 

 Literatuuronderzoek 

 Kwantitatief onderzoek 

o Kengetallen uit bestaande bronnen en analyse van registraties van (lokale) overheden 

o Enquête onder inwoners Maastricht-Heuvelland 

o Modelberekening armoedeval 

3.2 Literatuuronderzoek 

Het literatuuronderzoek richt zich op het inventariseren en samenvoegen van de bevindingen tot nu toe ten 

aanzien van armoede en armoedebeleid in de regio. Hiervoor zijn beleidsstukken van de deelnemende gemeenten 

verzameld met een directe of indirecte relatie met armoede. Het literatuuronderzoek resulteert in een beeld van de 

huidige stand van zaken in de regio Maastricht-Heuvelland op het gebied van armoedeomvang en -beleid. 

3.3 Kwantitatief onderzoek 

3.3.1 Kengetallen 
Inwoners van Maastricht-Heuvelland kunnen gebruik maken van verschillende diensten van organisaties zoals 

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, BsGW, de belastingdienst en woningstichtingen. Deze organisaties leggen 

vast wie gebruik maakt van hun diensten. Voor het kwantitatieve onderzoek worden registraties van deze 

organisaties gebruikt en eventueel verder geanalyseerd. De volgende registraties zijn voor dit onderzoek 

meegenomen: 

o Bijstandsuitkeringen (Sociale zaken Maastricht Heuvelland) 

o Regelingen en voorzieningen (Sociale Zaken Maastricht Heuvelland) 

o Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (BsGW) 

o Schuldhulpverlening (Kredietbank Limburg) 

o Werkeloosheidsuitkeringen (UWV) 

o Zorg- en huurtoeslag (Belastingdienst) 

o Huurachterstand (woningstichtingen) 

Aanvullend voor het kwantitatieve onderzoek worden kengetallen van het CBS, met een relatie met armoede in 

Maastricht-Heuvelland, gepresenteerd. 

3.3.2 Enquête 
De doelgroep voor de enquête zijn inwoners in Maastricht-Heuvelland die in armoede leven. Deze groep bestaat 

uit inwoners die bekend zijn bij de lokale overheden omdat ze gebruik maken van een lokale regeling en/of 

voorzieningen. Maar ook inwoners die niet bekend zijn, omdat ze geen beroep doen op de lokale regelingen en/of 

voorzieningen, behoren tot de doelgroep (verborgen armoede).  

De eerste groep (bekend bij lokale overheden) is per brief benaderd met het verzoek de enquête in te vullen. Om 

de enquête bij de tweede groep (onbekend bij de lokale overheden) onder de aandacht te brengen, is gebruik 

gemaakt van het netwerk van verenigingen en organisaties die mensen die in armoede leven ondersteunen. 

Daarnaast is het onderzoek via de media (social media en advertenties in lokale weekbladen) gepromoot.  
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3.3.3 Armoedeval 
De armoedeval is het effect dat optreedt wanneer iemand er financieel niet op vooruit gaat of zelfs achteruit gaat 

als hij of zij een betaalde baan aanvaardt. Om de armoedeval in kaart te brengen is voor vijf modelhuishoudens2 

een berekening gemaakt van inkomsten en uitgaven wanneer maximaal gebruik wordt gemaakt van de 

inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen. De volgende huishoudtypen zijn gebruikt: 

 alleenstaande 

 alleenstaande AOW gerechtigden 

 paar zonder kinderen 

 paar met jonge kinderen 

 eenoudergezin met 2 jonge kinderen 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    

2 De gebruikte modelhuishoudens vertegenwoordigen een selectie van alle mogelijke huishoud types. 
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4 Armoedebeleid in Maastricht-Heuvelland 

4.1 Definitie armoede 

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland gebruiken op dit moment nog verschillende definities van armoede. De 

verbindende factor tussen deze definities is dat armoede niet gezien wordt als enkel een financieel probleem, maar 

als een probleem met samenhangende dimensies zoals materiële, culturele en sociale middelen, gezondheid en 

zelfredzaamheid. In bijlage 10.1 zijn de beschikbare definities van armoede per gemeente opgenomen. In dit 

rapport wordt de definitie gebruikt zoals die in 2.1 is geformuleerd. Deze definitie, uit het actieplan armoede van 

de gemeente Maastricht, wordt namelijk ook gebruikt bij het tot stand komen van een regionaal armoedeplan, dat 

in voorbereiding is. 

In relatie tot armoede wordt voor het inkomen vaak de relatie gelegd met de bijstandsnorm. De bijstandsnorm 

vertegenwoordigt het minimale inkomen dat een huishouden nodig heeft om in het levensonderhoud te kunnen 

voorzien. De netto bijstandsnormbedragen per 1 januari 2015 zijn opgenomen in onderstaande tabel. Deze 

bedragen worden in dit rapport gehanteerd als de 100% bijstandsnorm voor 2015. 

Tabel 2: Bijstandsnormbedragen per 1 januari 2015 naar huishoudtype en leeftijdscategorie (€) 

Huishoudtype en leeftijdscategorie Per maand Vakantiegeld Per maand inclusief vakantiegeld 

Alleenstaand en alleenstaande ouders  

(21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd) 

€912,79 €48,04 €960,83 

Alleenstaand en alleenstaande ouders  

(vanaf pensioengerechtigde leeftijd) 

€1011,67 €65,96 €1077,63 

Gehuwd/samenwonend  

(21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd) 

€1303,99 €68,63 €1372,62 

Gehuwd/samenwonend  

(vanaf pensioengerechtigde leeftijd) 

€1377,46 €94,22 €1471,68 

4.2 Armoedebeleid  

De kaders van het armoedebeleid liggen vast in de regionale toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht 

Heuvelland 2022. In deze toekomstagenda is de ambitie vastgelegd armoedebeleid regionaal te ontwikkelen tot 

een regionaal actieplan armoede. In het actieplan zijn de volgende 4 lijnen opgenomen: 

1. preventie en vroegsignalering 

2. aandacht voor schulden 

3. het systeem eenvoudiger maken 

4. verbinden 

ad 1: Het investeren in preventie en vroegsignalering levert meteen voordelen op (voorkomen is beter dan 

genezen). Dat wordt makkelijker als er minder schaamte heerst over het onderwerp armoede. Armoede moet een 

gewoon gespreksonderwerp worden. 

ad 2: Maastricht-Heuvelland werkt al samen met partijen die zich bezig houden met schuldhulpverlening. Deze 

samenwerking wil Maastricht-Heuvelland verbeteren door enerzijds met bestaande netwerkpartijen een meer 

gezamenlijke agenda op te stellen en de dienstverlening beter op elkaar af te stemmen. Anderzijds wil Maastricht-

Heuvelland netwerkbijeenkomsten organiseren om het netwerk te vergroten en nieuwe partijen en ideeën bij 

elkaar te brengen. 

ad 3: Maastricht-Heuvelland wil “het systeem” minder complex maken. Te beginnen op terreinen waar de 

gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, door onder andere de toegang tot de dienstverlening in 

het sociaal domein te verbeteren.  
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ad 4: Maastricht-Heuvelland wil een brede, integrale aanpak van armoede, waarbij verschillende professionele en 

vrijwilligers organisaties elkaar weten te vinden en samen werken aan gedeelde doelen. Daarbij stimuleert 

Maastricht-Heuvelland het delen van kennis en expertise.  

De lijnen staan niet los van elkaar. Ze hebben samenhang met elkaar en versterken elkaar. Maastricht-Heuvelland 

wil de verdere uitwerking van de lijnen op een verbonden wijze vormgeven, verbonden met organisaties en 

inwoners die in de praktijk werkzaam zijn in en/of geconfronteerd worden met de genoemde onderwerpen. 

Daarnaast zoekt Maastricht-Heuvelland de verbinding met de andere beleidsterreinen die ook van invloed zijn op 

de aanpak van armoede. 

4.3 Regelingen en voorzieningen 

Inwoners van Maastricht-Heuvelland kunnen een beroep doen op een scala aan regelingen en voorzieningen. De 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering kan liggen bij de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheden of bij 

niet aan de overheid verbonden organisaties.  

Bij een aantal landelijke regelingen/voorzieningen kan de gemeente zelf de invulling bepalen. De 

verantwoordelijke uitvoeringsinstantie voor gemeenten in Maastricht-Heuvelland is Sociale Zaken Maastricht 

Heuvelland. Tabel 3 geeft een overzicht van de voornaamste regelingen en voorzieningen en de uitvoerende 

instantie.  

In bijlage 10.2 is een omschrijving opgenomen van de verschillende regelingen. 

Tabel 3: Voornaamste regelingen en voorzieningen in Maastricht-Heuvelland 

Regeling/voorziening Uitvoering 

landelijk 

 Uitvoering 

gemeente 

Uitvoering overig  

Zorgtoeslag Belastingdienst     

Huurtoeslag Belastingdienst     

Kinderopvangtoeslag Belastingdienst     

Kindgebonden budget Belastingdienst     

Jeugdsportfonds    Jeugdsportfonds  

Jeugdcultuurfonds    Jeugdcultuurfonds  

Stichting Leergeld    Stichting Leergeld 

Maastricht & 

Heuvelland 

 

Bijstand   Sociale zaken 

MH 

  

IOAW   Sociale zaken 

MH 

  

IOAZ   Sociale zaken 

MH 

  

Bijzondere bijstand   Sociale zaken 

MH 

  

Bijstand voor zelfstandigen   Zelfstandigen 

loket 

  

Individuele inkomenstoeslag   Sociale zaken 

MH 

  

Tegemoetkoming Aanvullende 

Ziektekostenverzekering 

  Sociale zaken 

MH 

  

Declaratieregeling 1 (alleen 

Maastricht) 

  Sociale zaken 

MH 

  

Participatieregeling (alleen 

Heuvelland gemeenten) 

  Sociale zaken 

MH 

  

Declaratieregeling 2 (alleen 

Maastricht) 

  Sociale zaken 

MH 

  

Individuele studietoeslag   Sociale zaken   
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Regeling/voorziening Uitvoering 

landelijk 

 Uitvoering 

gemeente 

Uitvoering overig  

MH 

Tegemoetkoming in de kosten van 

onderwijs (alleen Heuvelland 

gemeenten) 

  Sociale zaken 

MH 

  

Kwijtschelding 

waterschapsbelasting en 

gemeentelijke heffingen 

   BsGW  

Collectieve aanvullende 

ziektekostenverzekering 

   VGZ  

4.4 Verschillen en overeenkomsten 

Niet alle regelingen en voorzieningen in Maastricht-Heuvelland worden op dezelfde manier uitgevoerd. Om de 

overeenkomsten en verschillen in kaart te brengen, wordt door de werkgroep een overeenkomsten- en 

verschillenanalyse uitgevoerd. Deze analyse maakt geen deel uit van dit onderzoek, maar de eerste resultaten van 

de analyse zijn opgenomen in Tabel 4. 

Tabel 4: Verschillen en overeenkomsten regelingen en voorzieningen ( geen verschillen; verschillen) 

Regeling/voorziening Verschillen en overeenkomsten  
Bijstand  Geen verschillen  
IOAW  Geen verschillen  
IOAZ  Geen verschillen  
Bijzondere bijstand  Omvat ondersteuning op verschillende kosten soorten. Tussen 

gemeenten komen verschillen voor in voorwaarden en bedragen. 
 

Bijstand voor zelfstandigen  Geen verschillen  
Individuele inkomenstoeslag  Geen verschillen  
Tegemoetkoming aanvullende 
ziektekostenverzekering 

 Valkenburg aan de Geul wijkt af in maximale tegemoetkoming 
en vrijheid in keuze zorgverzekeraar 

 

Declaratieregeling 1  Zie participatieregeling  
Participatieregeling  Afwijkende naam in Maastricht: declaratieregeling 1 

 Participatieregeling Valkenburg aan de Geul omvat ook 
tegemoetkoming schoolkosten 

 Voorwaarden en bedragen verschillen 

 

Declaratieregeling 2  Zie Tegemoetkoming in de kosten van onderwijs   
Individuele studietoeslag  Analyse nog niet afgerond  
Tegemoetkoming in de kosten 
van onderwijs  

 Afwijkende naam in Maastricht: declaratieregeling 2 
 Valkenburg aan de Geul heeft deze regeling niet; valt onder 

participatieregeling 
 Voorwaarden en bedragen verschillen 

 

Kwijtschelding 

waterschapsbelasting en 

gemeentelijke heffingen 

 Analyse nog niet afgerond  

Tegemoetkoming kosten 
peuterspeelzaal 

 Regeling die alleen in Vaals wordt gehanteerd  

Collectieve 
ziektekostenverzekering 

 Geen verschillen  
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5 Kengetallen armoede Maastricht-Heuvelland 

 

5.1 Bijstandsnorm 

In Maastricht-Heuvelland moeten 8200 huishoudens rondkomen met een inkomen tot 100% van de 

bijstandsnorm. Het percentage huishoudens met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm is het hoogst in 

Vaals (13%) en Maastricht (11%) (Tabel 5). In beide gemeenten ligt het percentage boven het landelijk en 

provinciaal gemiddelde van 8%. In Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Meerssen ligt het percentage onder het 

landelijk en provinciaal gemiddelde; het percentage van Valkenburg aan de Geul is gelijk aan het landelijk en 

provinciaal gemiddeld.  

Tabel 5: Percentage huishoudens met diverse niveaus van inkomen ten opzichte van de bijstandsnorm in 2013 (bron CBS) 

Bijstandsnorm  100% 110% 120% 125% 

Gemeente Aantal % % % % 
Eijsden-Margraten 500 5% 7% 10% 11% 
Gulpen-Wittem 400 6% 9% 13% 15% 
Maastricht 5800 11% 17% 22% 24% 
Meerssen 400 6% 8% 11% 13% 
Vaals 500 13% 19% 24% 27% 
Valkenburg aan de Geul 600 8% 13% 17% 19% 
Maastricht-Heuvelland 8200 10% 16% 20% 22% 
Limburg (PV) 40100 8% 13% 17% 19% 
Nederland 576900 8% 12% 16% 18% 

Samenvatting 

In Maastricht-Heuvelland leven 8200 huishoudens met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm. Het 

percentage huishoudens met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm is het hoogst in Vaals (13%) en 

Maastricht (11%).  

Het percentage arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in gemeenten van Maastricht-Heuvelland ligt tussen 

het landelijke (5,6%) en provinciale (7,8%) gemiddelde in. Bij de bijstandsuitkeringen laten Maastricht 

(3,2%) en Vaals (3,3%) een percentage zien dat boven het landelijke en provinciale gemiddelde ligt. In de 

overige gemeenten ligt het percentage onder het provinciale en landelijke gemiddelde. 

Het aandeel koopwoningen binnen het totale woningaanbod is met respectievelijk 72% en 70% het hoogst 

in de gemeenten Eijsden-Margraten en Meerssen. In Maastricht en Vaals wordt meer dan de helft van de 

woningen gehuurd. Aangaande de sociale huurwoningen, heeft tussen de 2,5 % en 5,2% van de 

wooneenheden te maken met een betalingsachterstand.  

Maastricht-Heuvelland neemt producten af van de Kredietbank Limburg. Het product ‘Budgetbeheer – 

totaalpakket’ is in 2015 het vaakst afgenomen. 

In 2015 kende Maastricht-Heuvelland 9645 gebruikers die van één of meer regelingen of voorzieningen 

gebruik maakte die worden verzorgd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. In Vaals (5%) en 

Maastricht (6%) maken relatief meer inwoners gebruik van een regeling of voorziening dan in de andere 

gemeenten.  

Iets meer dan een derde (37%) van de 9645 gebruikers maakt gebruik van één regeling. De overige 

gebruikers maken van twee of meer regelingen/voorzieningen gebruik. 

Het Jeugdsportfonds heeft in Maastricht-Heuvelland 502 aanvragen goedgekeurd ter waarde van 

€71.049. Jongeren in Maastricht en Vaals maken relatief het meest gebruik van het Jeugdsportfonds. Het 

Jeugdcultuurfonds heeft alleen aanvragen in Maastricht (48x) toegekend met een totale waarde van 

€10.215.  



 

5.2 Uitkeringen 

Het percentage inwoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ligt in Limburg boven het 

gemiddelde (Figuur 3). Het percentage in Maastricht

gemiddelde. Uitzondering is de gemeente Eijsden

gemiddelde. 

Het percentage personen met een WW

opvallende afwijkingen ten opzichte van het landelijke en provinciale percentage

Maastricht en Vaals een percentage zien dat boven het landelijke en provinciale gemiddelde ligt. Dit hoger

gemiddelde is ook terug te zien wanneer de groep inwoners met een bijstandsuitkering wordt onderverdeeld in 

onder en boven de AOW leeftijdsgrens. In de overige gemeente

landelijke gemiddelde. 

In Zuid-Limburg is 12% van de beroepsbevolking NWW

gemiddelde. Eijsden-Margraten heeft 

Figuur 1: Niet-werkende werkzoekenden als percentage van de beroepsbevolking

5.3  Wonen 

Het aandeel koopwoningen binnen het 

gemeenten Eijsden-Margraten en Meerssen (

woningen gehuurd. Navraag bij de belangrijkste organisaties die actief zijn in de sociale huurwoning sector 

Maastricht-Heuvelland leert dat tussen de 2,5 % en 5,2% 

Figuur 2: Koopwoningen en huurwoningen per gemeente (%)

                                                                    

3 Een niet-werkende werkzoekende is een niet werkende persoon tussen de 15 tot 75 jaar, die bij het UWV als werkzoekende 
staat ingeschreven. De NWW-ers bestaan uit WW
4 Bron: cijfers UWV en CBS 
5 Bron: CBS Statline 

8%
10%

2%

72% 66%

28% 32%

Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem
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Het percentage inwoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ligt in Limburg boven het 

). Het percentage in Maastricht-Heuvelland ligt tussen het landelijke en provinciale 

. Uitzondering is de gemeente Eijsden-Margraten; hier ligt het percentage onder het landelijke 

Het percentage personen met een WW-uitkering ligt in Maastricht-Heuvelland rond de 3%

opvallende afwijkingen ten opzichte van het landelijke en provinciale percentage. Bij de bijstandsuitkeringen 

centage zien dat boven het landelijke en provinciale gemiddelde ligt. Dit hoger

gemiddelde is ook terug te zien wanneer de groep inwoners met een bijstandsuitkering wordt onderverdeeld in 

onder en boven de AOW leeftijdsgrens. In de overige gemeenten ligt het percentage onder het provinciale en 

Limburg is 12% van de beroepsbevolking NWW-er3 (Figuur 1). Het percentage in Vaals 

Margraten heeft met 8% het laagste percentage NWW-ers.  

werkende werkzoekenden als percentage van de beroepsbevolking4

Het aandeel koopwoningen binnen het totale woningaanbod is met respectievelijk 72% en 70% het hoogst in de 

Margraten en Meerssen (Figuur 2). In Maastricht en Vaals wordt meer dan de helft van de 

Navraag bij de belangrijkste organisaties die actief zijn in de sociale huurwoning sector 

leert dat tussen de 2,5 % en 5,2% van de wooneenheden een betalingsachterstand heeft

urwoningen per gemeente (%)5 

                            

werkende werkzoekende is een niet werkende persoon tussen de 15 tot 75 jaar, die bij het UWV als werkzoekende 
ers bestaan uit WW-ers, PW-ers en werkzoekenden zonder uitkering.  

11%
9%

16%

12%

2%

40%
70%

48%

58%
30%

52%

Wittem Maastricht Meerssen Vaals

Onbekend Koopwoningen Huurwoningen
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Het percentage inwoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ligt in Limburg boven het Nederlandse 

jke en provinciale 

Margraten; hier ligt het percentage onder het landelijke 

Heuvelland rond de 3% en vertoont geen 

. Bij de bijstandsuitkeringen laten 

centage zien dat boven het landelijke en provinciale gemiddelde ligt. Dit hogere 

gemiddelde is ook terug te zien wanneer de groep inwoners met een bijstandsuitkering wordt onderverdeeld in 

het percentage onder het provinciale en 

Vaals ligt hoger dan dit 

 

respectievelijk 72% en 70% het hoogst in de 

). In Maastricht en Vaals wordt meer dan de helft van de 

Navraag bij de belangrijkste organisaties die actief zijn in de sociale huurwoning sector in 

een betalingsachterstand heeft.  

 

werkende werkzoekende is een niet werkende persoon tussen de 15 tot 75 jaar, die bij het UWV als werkzoekende 

12% 12%

2%

48%
60%

52%
38%

Vaals Valkenburg aan de 
Geul



 

Figuur 3: Personen met uitkeringen ten opzichte van bevolking (%

5,5%

2,9%

7,3%

2,9%

7,9%

2,7%

6,9%

3,0%

6,3%

2,6%

7,4%

5,6%

7,8%

Aantal personen met 
arbeidsongeschiktheidsuitkering t.o.v. 

totale bevolking tot 65 jaar 

Aantal personen met WW
t.o.v. totale bevolking tot 65 jaar

Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem

uitkeringen ten opzichte van bevolking (%; bron: CBS) 

0,8%
1,0%1,0%

1,2%

3,2%

3,6%

1,1%
1,4%

2,6%

3,3%
3,6%

3,3%
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3,3%

2,5%

Aantal personen met WW-uitkering 
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t.o.v. totale bevolking

Aantal personen tot de AOW-
met bijstandsuitkering t.o.v. totale 

bevolking tot de AOW-leeftijd

Wittem Maastricht Meerssen Vaals Valkenburg aan de Geul Nederland

0,2%

0,6%

1,3%

0,2%

2,4%

0,7%

2,8%

1,4%

2,9%

0,9%

-leeftijd 
met bijstandsuitkering t.o.v. totale 

leeftijd

Aantal personen vanaf de AOW-leeftijd 
met bijstandsuitkering t.o.v. totale 
bevolking vanaf de AOW-leeftijd

Nederland Limburg



 

In 2015 is 9728 keer de gemeentelijke belasting kwijtgescholden (

automatische kwijtschelding, de andere 4020 kwijtscheldingen waren handmatige verzoeken. In bijlage 

wordt een toelichting gegeven op de kwijtsche

Tabel 6: Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen

Gemeente 
kwijtscheldingen

Maastricht 

Eijsden-Margraten 

Gulpen-Wittem 

Meerssen 

Vaals 

Valkenburg 

Totaal  

5.4 Gemeentelijke regelingen en voorzieningen

De registratie van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland 

voorzieningen in Maastricht-Heuvelland

gebruik van gemeentelijke regelingen en voorzieningen via Sociale Zaken

een overzicht opgenomen van het aantal gebruikers per gemeente.

Als het aantal gebruikers van regelingen en voorzieningen wordt vergeleken met het totaal aa

op dat Vaals en Maastricht met respectievelijk 5 en 6 procent een hoger gebruik kennen dan de overige 

Heuvelland gemeenten (Figuur 4). 

Figuur 4: Gebruikers regelingen en voorzieningen 

 

Tabel 7 laat zien van welke regelingen en voorzieningen door de 9645 gebruikers gebruik is gemaakt

kunnen van meerdere regelingen en voorzieningen gebruik maken

Tabel 7: Gebruik regelingen en voorzieningen

%) 

Regeling/voorziening 

Bijstand 

Bijzondere bijstand 

Individuele inkomenstoeslag 

IOAZ 

Studietoeslag 

                                                                    

6 Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is een samenvoeging van Sociale Zaken Maastricht, RSD Pentasz Mergelland en sociale 
zaken Valkenburg aan de Geul. 

1%

2%

Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem
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In 2015 is 9728 keer de gemeentelijke belasting kwijtgescholden (Tabel 6). In 5708 gevalle

de andere 4020 kwijtscheldingen waren handmatige verzoeken. In bijlage 

wordt een toelichting gegeven op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 

Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen 

Totaal aantal 

kwijtscheldingen 

Percentage kwijtscheldingen ten opzichte van aantal 

7926 

224 

214 

344 

553 

467 

9728 

Gemeentelijke regelingen en voorzieningen 

Maastricht Heuvelland biedt inzicht in het gebruik van regelingen en 

Heuvelland6. In 2015 maakten 9645 unieke personen in Maastricht

gebruik van gemeentelijke regelingen en voorzieningen via Sociale Zaken: 5% van de inwoners

een overzicht opgenomen van het aantal gebruikers per gemeente. 

Als het aantal gebruikers van regelingen en voorzieningen wordt vergeleken met het totaal aa

op dat Vaals en Maastricht met respectievelijk 5 en 6 procent een hoger gebruik kennen dan de overige 

: Gebruikers regelingen en voorzieningen Sociale Zaken Maastricht Heuvelland ten opzichte van totale populatie (%)

regelingen en voorzieningen door de 9645 gebruikers gebruik is gemaakt

kunnen van meerdere regelingen en voorzieningen gebruik maken.  

: Gebruik regelingen en voorzieningen onder de gebruikers bekend bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Aantal % 

5887 61% 

4191 43% 

2212 23% 

376 4% 

4 0% 

                            

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is een samenvoeging van Sociale Zaken Maastricht, RSD Pentasz Mergelland en sociale 

6%

2%

5%

Wittem Maastricht Meerssen Vaals
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). In 5708 gevallen ging het om 

de andere 4020 kwijtscheldingen waren handmatige verzoeken. In bijlage 10.4 

Percentage kwijtscheldingen ten opzichte van aantal 

inwoners 

6% 

1% 

1% 

2% 

6% 

3% 

5% 

inzicht in het gebruik van regelingen en 

Maastricht-Heuvelland 

5% van de inwoners. In bijlage 10.6 is 

Als het aantal gebruikers van regelingen en voorzieningen wordt vergeleken met het totaal aantal inwoners, valt 

op dat Vaals en Maastricht met respectievelijk 5 en 6 procent een hoger gebruik kennen dan de overige 

ten opzichte van totale populatie (%) 

 

regelingen en voorzieningen door de 9645 gebruikers gebruik is gemaakt; gebruikers 

Zaken Maastricht Heuvelland (aantal en 

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is een samenvoeging van Sociale Zaken Maastricht, RSD Pentasz Mergelland en sociale 

3%

Valkenburg aan de 
Geul



 

Regeling/voorziening 

Collectieve zorgverzekering 

Tegemoetkoming aanvullende 

zorgverzekering 

Declaratieregeling 1 

Declaratieregeling 2 

Declaratieregeling participatie 

Het gebruik van regelingen en voorzieningen 

(Figuur 5, Figuur 6). Het gebruik van de collectieve zorgverzekering in Maast

bevolking meer dan 2,5 procentpunten hoger dan het gebruik in de Heuvellandgemeenten (

percentage wanbetalers van de zorgverzekering is in Maastricht en Vaals het hoogst.

 Het gebruik van bijstand is in Maastricht en Vaals hoger dan de rest van Maastricht

gebruik van bijzondere bijstand is in Vaals het hoogst. Het gebruik van de

Maastricht het hoogst. 

Figuur 5: Gebruik bijstand7 en bijzondere bijstand als percentage van totale bevolking (%)

Figuur 6: Gebruik declaratieregeling 1 (alleen Maastricht) en participatieregeling (alleen Heuvellandgemeenten) als percentage 

van totale bevolking (%) 

                                                                    

7 De bijstandpercentages wijken af van de CBS cijfers (
kwartaalcijfers; de voor deze rapportage gebruikte cijfers zijn gebaseerd op jaarcijfers van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

0,9%
1,3%

3,7%

1,4%

3,5%

2,2%

2,8%

bijstand

Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem

2,5%

0,0%

declaratieregeling1

Eijsden-Margraten Gulpen
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Aantal % 

3256 34% 

3150 33% 

3086 32% 

678 7% 

 755 8% 

Het gebruik van regelingen en voorzieningen als percentage van de totale bevolking verschilt per gemeente

Het gebruik van de collectieve zorgverzekering in Maastricht ligt met 2,6% van de totale 

bevolking meer dan 2,5 procentpunten hoger dan het gebruik in de Heuvellandgemeenten (

orgverzekering is in Maastricht en Vaals het hoogst. 

Het gebruik van bijstand is in Maastricht en Vaals hoger dan de rest van Maastricht-Heuvelland

gebruik van bijzondere bijstand is in Vaals het hoogst. Het gebruik van de individuele inkomenstoeslag is in 

en bijzondere bijstand als percentage van totale bevolking (%) 

: Gebruik declaratieregeling 1 (alleen Maastricht) en participatieregeling (alleen Heuvellandgemeenten) als percentage 

                            

De bijstandpercentages wijken af van de CBS cijfers (Figuur 3). Dit wordt veroorzaakt doordat de CBS cijfers zijn gebaseerd op 
ge gebruikte cijfers zijn gebaseerd op jaarcijfers van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

1,0%

0,1%

1,4%

0,1%

2,2%

1,7%
1,4%

0,1%

4,5%

2,4%
2,0%

bijzonderebijstand inkomens

Maastricht Meerssen Vaals Valkenburg aan de Geul

0,5%

1,0%
0,8%

declaratieregeling1 participatieregeling
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verschilt per gemeente 

richt ligt met 2,6% van de totale 

bevolking meer dan 2,5 procentpunten hoger dan het gebruik in de Heuvellandgemeenten (Figuur 7). Het 

Heuvelland (Figuur 5). Het 

individuele inkomenstoeslag is in 

 

: Gebruik declaratieregeling 1 (alleen Maastricht) en participatieregeling (alleen Heuvellandgemeenten) als percentage 

 

). Dit wordt veroorzaakt doordat de CBS cijfers zijn gebaseerd op 
ge gebruikte cijfers zijn gebaseerd op jaarcijfers van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. 

0,1%0,2%0,1%

1,1%

inkomens

Maastricht-Heuvelland

2,8%

0,3%

participatieregeling

Valkenburg aan de Geul



 

Het gebruik van de collectieve zorgverzekering in Maastricht ligt met 2,6% van de totale bevolking meer dan 2,5 

procentpunten hoger dan het gebruik in de Heuvellandgemeenten (

zorgverzekering is in Maastricht en Vaals het hoogst.

Figuur 7: Gebruik collectieve zorgverzekering

als percentage van totale bevolking (%) 

Figuur 8: Gebruik IOAW en IOAZ per gemeente 

De ‘stapeling van gebruik’ heeft betrekking op inwoners die van meerdere regelingen en voorzieningen gebruik 

maken. Voor regelingen en voorzieningen die worden verstrekt via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, kan deze 

stapeling worden bepaald. In bijlage 

Figuur 9 laat zien dat iets meer dan een derde (37%) van de 

één op de vijf (21%) van twee regelingen. 

combineren. 

                                                                    

8 Bron: CBS; het percentage wantbetalers is afgezet tegen de bevolking van 18 jaar en ouder.
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collectieve zorgverzekering
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0,08%

0,14%
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van de collectieve zorgverzekering in Maastricht ligt met 2,6% van de totale bevolking meer dan 2,5 

procentpunten hoger dan het gebruik in de Heuvellandgemeenten (Figuur 7). Het percentage wanbetalers van de 

zorgverzekering is in Maastricht en Vaals het hoogst. 

: Gebruik collectieve zorgverzekering, wanbetalers zorgverzekering8 en tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering 

per gemeente als percentage van totale bevolking (%) 

heeft betrekking op inwoners die van meerdere regelingen en voorzieningen gebruik 

maken. Voor regelingen en voorzieningen die worden verstrekt via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, kan deze 

In bijlage 10.6 wordt verder gespecificeerd welke regelingen gebruikers combineren.

laat zien dat iets meer dan een derde (37%) van de 9645 gebruikers van één regeling gebruik maakt en 

e vijf (21%) van twee regelingen. In bijlage 10.6 wordt verder gespecificeerd welke regelingen gebruikers 

                            

Bron: CBS; het percentage wantbetalers is afgezet tegen de bevolking van 18 jaar en ouder. 
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van de collectieve zorgverzekering in Maastricht ligt met 2,6% van de totale bevolking meer dan 2,5 

). Het percentage wanbetalers van de 

en tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering 

 

 

heeft betrekking op inwoners die van meerdere regelingen en voorzieningen gebruik 

maken. Voor regelingen en voorzieningen die worden verstrekt via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, kan deze 

wordt verder gespecificeerd welke regelingen gebruikers combineren. 

gebruikers van één regeling gebruik maakt en 

wordt verder gespecificeerd welke regelingen gebruikers 

2,5%

0,0% 0,1%

0,8%

tegemoetkoming aanvullende 
zorgverzekering

Valkenburg aan de Geul

0,18%



 

Figuur 9: Gestapeld gebruik van regelingen

De stapeling van regeling binnen de gemeenten van Maastricht

de stapeling per gemeente gespecificeerd.

 Figuur 10: Gestapeld gebruik van regelingen en voorzieningen per gemeente (%)

In 2015 heeft het Jeugdsportfonds 502

kosten voor de contributie en sportattributen 

en Vaals maken relatief de meeste jongeren onder de 20 jaar gebruik van het Jeugdsportfonds

toegekende bedrag per jongere toont 

dan het bedrag voor een jongere in Maastricht.

Het Jeugdcultuurfonds heeft 48 aanvragen in Maastricht toegekend met een totale waarde van 

 

Figuur 11: Percentage jongeren met goedgekeurde aanvraag en gemiddelde hoogte toegekend bedrag (% en 
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1 regeling 2 regelingen

35%

29%

42%

Eijsden-Margraten

Gulpen-Wittem

Maastricht

Meerssen

Vaals

Valkenburg a/d Geul

1 regeling 2 regelingen 3 regelingen

0,2%

0,9%

€103 €106 

Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem

Goedgekeurde aanvragen ten opzichte van aantal jongeren onder de 20 jaar

Gemiddeld bedrag per toekenning

REGIONAAL ARMOEDE ONDERZOEK MAASTRICHT

  

gebruik van regelingen en voorzieningen regio Maastricht-Heuvelland (%)

De stapeling van regeling binnen de gemeenten van Maastricht-Heuvelland laat variatie zien. In bijlage 

de stapeling per gemeente gespecificeerd. 

: Gestapeld gebruik van regelingen en voorzieningen per gemeente (%) 

502 aanvragen (ter waarde van in totaal € 71.049) voor tegemoetkoming in 

tattributen goedgekeurd aan jongeren in Maastricht-Heuvelland

en Vaals maken relatief de meeste jongeren onder de 20 jaar gebruik van het Jeugdsportfonds

toegekende bedrag per jongere toont spreiding; het gemiddeld toegekende bedrag in Vaals ligt bijna 

jongere in Maastricht. 

aanvragen in Maastricht toegekend met een totale waarde van 

: Percentage jongeren met goedgekeurde aanvraag en gemiddelde hoogte toegekend bedrag (% en 
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Heuvelland (%)

 

Heuvelland laat variatie zien. In bijlage 10.2 wordt 

 

voor tegemoetkoming in 

Heuvelland. In Maastricht 

en Vaals maken relatief de meeste jongeren onder de 20 jaar gebruik van het Jeugdsportfonds (Figuur 11). Het 

spreiding; het gemiddeld toegekende bedrag in Vaals ligt bijna €100 lager 

aanvragen in Maastricht toegekend met een totale waarde van €10.215. 

: Percentage jongeren met goedgekeurde aanvraag en gemiddelde hoogte toegekend bedrag (% en €) 

 

1,0%

€180 

Valkenburg aan de 
Geul

Goedgekeurde aanvragen ten opzichte van aantal jongeren onder de 20 jaar
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De meeste aanvragen en toekenningen bij Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland zijn ingediend door jongeren in 

Maastricht (Tabel 8). Procentueel ten opzichte de populatie jongeren onder de 20 jaar, wordt vooral in Maastricht en Vaals 

gebruik gemaakt van Stichting Leergeld. Jongeren in de overige Heuvelland gemeenten maken minder gebruik van Stichting 

Leergeld. 

Tabel 8: Ingediende en toegekende aanvragen Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland 

Gemeente Aanvragen Toegekend Toegekend  
(percentage jongeren onder de 20 jaar) 

Eijsden-Margraten 59 56 1,1% 

Gulpen-Wittem 17 16 0,6% 

Maastricht 1380 1337 6,2% 

Meerssen 46 43 1,2% 

Vaals 81 70 4,4% 

Valkenburg aan de Geul 10 10 0,4% 

Maastricht-Heuvelland 1593 1532 4,1% 
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6 Armoedeval 

 

6.1 Definitie 

Armoedeval is het effect dat optreedt wanneer iemand er financieel niet op vooruit gaat of zelfs achteruit gaat als 

hij of zij een betaalde baan aanvaardt. Dit effect wordt veroorzaakt doordat er diverse regelingen zijn die minder 

opleveren of wegvallen naarmate men meer verdient. Bovendien kan werk extra kosten met zich meebrengen 

zoals reiskosten of kosten voor werkkleding. De armoedeval maakt dat er geen of zelfs een tegengestelde financiële 

prikkel ontstaat, om uit de eigen situatie te komen door te gaan werken.  

6.2 Armoedeval in beeld brengen 

Het in beeld brengen van de armoedeval kan door het inkomen en de uitgaven voor een aantal modelhuishoudens 

te bepalen, waarbij wordt aangenomen dat het huishouden maximaal gebruik maakt van de 

inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen die landelijk en op lokaal niveau beschikbaar zijn. Deze 

berekening wordt uitgevoerd uitgaande van een inkomen op 100% van het bijstandsniveau evenals voor inkomens 

die boven het bijstandsniveau liggen.  

Het saldo (inkomsten – uitgaven = saldo) voor de verschillende inkomensniveaus biedt inzicht of het verhogen 

van het inkomen resulteert in een verhoging of verlaging van het saldo. Een verlaging van het saldo bij een 

toegenomen inkomen illustreert de armoedeval. 

De uitgaven zijn gebaseerd op cijfers van het Nibud en maken onderscheid tussen een basispakket en een 

restpakket. Het basispakket omvat alle uitgaven die als noodzakelijk worden beschouwd (huur, gas, water, licht, 

voeding). Het restpakket wordt gevormd door alle vrije bestedingen samen9.  

In bijlage 10.7 zijn de aannames opgenomen voor de modelberekeningen. 

Voor dit onderzoek worden de volgende modelhuishoudens gepresenteerd: 

 alleenstaande 

 alleenstaande AOW gerechtigden 

 paar zonder kinderen 

 paar met jonge kinderen 

 eenoudergezin met 2 jonge kinderen 

                                                                    

9 Het restpakket kan enerzijds worden besteed aan nieuwe uitgavenposten zoals vakantie of hobby, maar ook aan extra uitgaven 
aan posten in het basispakket. Ook de kosten voor sociale participatie vallen in het restpakket. 

Samenvatting 

In Maastricht-Heuvelland houden de modelhuishoudens een positief saldo over als uitgaven uit het 

basispakket (noodzakelijke uitgaven) worden afgetrokken van de inkomsten. Uitbreiding van de uitgaven 

met de kosten uit het restpakket (alle vrije bestedingen samen) maakt dat alleenstaanden en paren met 

en zonder kinderen onder de streep worden geconfronteerd met een maandelijks te kort. 

De armoedeval waarbij iemand er financieel niet op vooruit gaat of zelfs achteruit gaat als hij of zij een 

betaalde baan aanvaardt, is uitgaande van uitgaven uit het basispakket alleen terug te zien bij 

eenoudergezinnen met jonge kinderen. Wanneer ook uitgaven uit het restpakket worden meegenomen, 

is de armoedeval bij alleenstaanden, paren zonder kinderen en eenoudergezinnen terug te zien. Voor 

alleenstaande AOW’ers en paren met jonge kinderen draagt een verhoging van het inkomen bij aan een 

verhoging van het saldo; deze huishoudens houden meer over per maand. 
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6.3 Armoedeval modelhuishoudens 

Tabel 9 tot en met Tabel 13 laten zien wat het saldo is voor de verschillende modelhuishoudens. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen het saldo met uitgaven uit het basis pakket en het saldo met uitgaven uit het 

basispakket én het restpakket. 

In Maastricht-Heuvelland houden de modelhuishoudens met een inkomen op 100% van het bijstandsniveau, een 

positief saldo over na aftrek van de uitgaven uit het basispakket. Uitbreiding van de uitgaven met de kosten uit het 

restpakket, zorgt er voor dat alleenstaanden en paren met of zonder kinderen onder de streep worden 

geconfronteerd met een maandelijks tekort. 

De armoedeval is uitgaande van uitgaven uit het basispakket alleen, terug te zien bij eenoudergezinnen met jonge 

kinderen. Wanneer ook uitgaven uit het restpakket worden meegenomen, is de armoedeval bij alleenstaanden, 

paren zonder kinderen en eenoudergezinnen terug te zien. Voor alleenstaande AOW’ers en paren met jonge 

kinderen draagt een verhoging van het inkomen bij aan een verhoging van het saldo; deze huishoudens houden 

meer over per maand. 

 Tabel 9: Saldo inkomsten-uitgaven alleenstaanden (€) 

Gemeente  Percentage bijstandsniveau 

  100% 110% 120% 130% 150% 
Eijsden-Margraten basispakket 102 117 177 240 333 

Basispakket + restpakket  -6 -70 -10 53 146 
Gulpen-Wittem basispakket 102 125 185 248 341 

Basispakket + restpakket  -6 -62 -2 61 154 
Maastricht basispakket 102 115 175 238 331 

Basispakket + restpakket  -6 -72 -12 51 144 
Meerssen basispakket 102 122 182 245 338 

Basispakket + restpakket  -6 -65 -5 58 151 
Vaals basispakket 102 130 190 253 346 

Basispakket + restpakket  -6 -57 3 66 159 
Valkenburg a/d Geul basispakket 118 151 194 257 350 

Basispakket + restpakket  10 -45 -2 61 154 

Tabel 10: Saldo inkomsten-uitgaven alleenstaanden AOW’er (€) 

Gemeente  Percentage bijstandsniveau 

  100% 110% 120% 130% 150% 
Eijsden-Margraten basispakket 251 266 348 407 492 

Basispakket + restpakket  143 158 240 299 384 
Gulpen-Wittem basispakket 251 274 356 415 500 

Basispakket + restpakket  143 166 248 307 392 
Maastricht basispakket 251 264 346 405 490 

Basispakket + restpakket  143 156 238 297 382 
Meerssen basispakket 251 271 353 412 497 

Basispakket + restpakket  143 163 245 304 389 
Vaals basispakket 251 279 361 420 505 

Basispakket + restpakket  143 171 253 312 397 
Valkenburg a/d Geul basispakket 268 300 365 424 509 

Basispakket + restpakket  160 192 257 316 401 

 

  



REGIONAAL ARMOEDE ONDERZOEK MAASTRICHT-HEUVELLAND 

Pagina 22 

  

Tabel 11: Saldo inkomsten-uitgaven paar zonder kinderen (€) 

Gemeente  Percentage bijstandsniveau 

  100% 110% 120% 130% 150% 
Eijsden-Margraten basispakket 168 219 268 362 405 

Basispakket + restpakket  -64 -92 -43 51 94 
Gulpen-Wittem basispakket 235 223 272 366 409 

Basispakket + restpakket  3 -88 -39 55 98 
Maastricht basispakket 168 219 268 362 405 

Basispakket + restpakket  -64 -92 -43 51 94 
Meerssen basispakket 188 239 288 382 425 

Basispakket + restpakket  -44 -72 -23 71 114 
Vaals basispakket 179 230 279 373 416 

Basispakket + restpakket  -53 -81 -32 62 105 
Valkenburg a/d Geul basispakket 176 227 276 370 413 

Basispakket + restpakket  -56 -84 -35 59 102 

Tabel 12: Saldo inkomsten-uitgaven paar met jonge kinderen (€) 

Gemeente  Percentage bijstandsniveau 

  100% 110% 120% 130% 150% 
Eijsden-Margraten basispakket 149 230 184 208 482 

Basispakket + restpakket  -71 10 -36 -12 262 
Gulpen-Wittem basispakket 156 237 191 215 489 

Basispakket + restpakket  -64 17 -29 -5 269 
Maastricht basispakket 215 256 193 217 491 

Basispakket + restpakket  -5 36 -27 -3 271 
Meerssen basispakket 215 256 193 217 491 

Basispakket + restpakket  -5 36 -27 -3 271 
Vaals basispakket 215 256 193 217 491 

Basispakket + restpakket  -5 36 -27 -3 271 
Valkenburg a/d Geul basispakket 159 240 194 218 492 

Basispakket + restpakket  -61 20 -26 -2 272 

Tabel 13: Saldo inkomsten-uitgaven eenoudergezin met jonge kinderen (€) 

Gemeente  Percentage bijstandsniveau 
  100% 110% 120% 130% 150% 

Eijsden-Margraten 
basispakket 374 336 343 422 453 
Basispakket + restpakket  172 55 62 141 172 

Gulpen-Wittem 
basispakket 374 340 347 426 457 
Basispakket + restpakket  172 59 66 145 176 

Maastricht 
basispakket 346 310 317 396 427 
Basispakket + restpakket  144 29 36 115 146 

Meerssen 
basispakket 344 319 326 405 436 
Basispakket + restpakket  142 38 45 124 155 

Vaals 
basispakket 344 317 324 403 434 
Basispakket + restpakket  142 36 43 122 153 

Valkenburg a/d Geul 
basispakket 373 343 321 400 431 
Basispakket + restpakket  171 62 40 119 150 
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7 Beleving van armoede 

 

7.1 Respons 

Om informatie te verkrijgen over de beleving en achtergrond van armoede, is een enquête uitgezet onder de 

inwoners van Maastricht-Heuvelland die leven in armoede: ‘Meer dan geld alleen’. De enquête is door 958 

personen ingevuld.  

Hoewel dit een ruime respons is, moeten de uitkomsten van de enquête met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd 

worden. De groep inwoners die in armoede leven maar onbekend zijn bij de gemeente, zijn via advertenties in 

weekbladen en social media opgeroepen deel te nemen aan de enquête. Het is echter niet uit te sluiten dat deze 

groep ondervertegenwoordigd is onder de groep van 958 respondenten.  

Het bepalen of iemand ‘arm’ is hangt van meerdere factoren af en is niet gemakkelijk te bepalen. Voor de enquête 

‘Meer dan geld alleen’ gold als criteria dat de invuller zichzelf kwalificeerde als ‘arm’.  

7.2 Achtergrondkenmerken 

In bijlage 10.8 zijn uitgebreide achtergrondkenmerken van de respondenten opgenomen. Enkele opmerkelijke 

achtergrondkenmerken:  

Samenvatting 

958 mensen hebben de enquête met vragen over de beleving en achtergrond van armoede ingevuld. 

Meer dan de helft (53%) van deze mensen beoordeelt de eigen gezondheid als matig tot slecht. In 

Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Meerssen is een kwart of meer van de respondenten in bezit van 

een eigen woning. 

De inkomsten zijn voor 36% afkomstig uit een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ. Loon uit arbeid wordt 

door 26% van de respondenten genoemd als inkomstenbron. De helft van de respondenten geeft aan in 

2015 (kortlopende) schulden te hebben gehad waar een kwart aangeeft te kunnen sparen. In Vaals is het 

percentage inwoners met schulden het hoogst en wordt relatief het minst gespaard ten opzichte van de 

overige gemeenten in Maastricht-Heuvelland.  

Respondenten hebben het minst problemen met het betalen van huur of hypotheek, kinderopvang of 

schoolkosten en rekeningen voor telefoon, televisie en internet. Het betalen van kleding en vervoer levert 

vaker problemen op. Ook het betalen van eten is voor 21% van de respondenten regelmatig tot vaak een 

probleem.  

De gehele financiële situatie in ogenschouw genomen, geeft 27% van de respondenten aan tevreden te 

zijn met de huidige financiële situatie. De meest genoemde oorzaak voor de huidige financiële situatie is 

de slechte gezondheid (36%).  

Een kwart van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan meer contact met mensen die in 

eenzelfde situatie zitten. Voor de toekomst verwacht 42% van de respondenten dat de situatie gelijk zal 

blijven. 28% is positief en verwacht dat de situatie zal verbeteren. De overige 30% is somberder en 

verwacht dat de situatie in de toekomst zal verslechteren. 

Van de respondenten in Maastricht-Heuvelland weet 38% niet van welke regelingen en voorzieningen ze 

gebruik kunnen maken. Het percentage respondenten dat weet waar ze zich kunnen aanmelden is iets 

lager: 36%. 



 

 Iets meer dan de helft van de respondenten (53%) 

(Figuur 25).  

 De meeste respondenten geven aan werkeloos (21%) of arbeidsongeschikt (22%) te zijn (

 In Eijsden-Margraten, Gulpen

van een eigen woning (Figuur 

 29% van de tweepersoonshuishoudens heeft

7.3 Inkomen, sparen en schulden

De inkomsten zijn voor 36% afkomstig uit een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ (

wordt door 26% van de respondenten genoemd als inkomstenbron.

De helft van de respondenten geeft aan in 2015 (kortlopende) schulden

hebben gehad (Figuur 13). Een kwart geeft aan te kunnen sparen. In Vaals is het percentage inwoners met 

schulden het hoogst en wordt relatief het minst gespaard. 

Figuur 12: Inkomstenbron (%; meerdere inkomstenbronnen mogelijk)

                                                                    

10 Het bijstandsniveau van een gehuwd/samenwonend paar van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd bedraa
inkomen van €2000 ligt hier ruim boven. Mogelijk dat de vaste uitgaven voor de paren met een inkomen boven de €2000 
resulteren in een gevoel van armoede dat niet direct aan de hoogte van het inkomen is gerelateerd.

ANW-uitkering

Alimentatie

Winst uit onderneming

Studiefinanciering

Anders

WIA, WAO, WW of Wajong uitkering

AOW, pensioen of prepensioen

Loon uit arbeid

Bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ
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Iets meer dan de helft van de respondenten (53%) geeft aan dat de eigen gezondheid slecht/matig is 

De meeste respondenten geven aan werkeloos (21%) of arbeidsongeschikt (22%) te zijn (

Margraten, Gulpen-Wittem en Meerssen is een kwart of meer van de respondenten in bezit 

Figuur 28). 

e tweepersoonshuishoudens heeft een inkomen van meer dan €200010. 

, sparen en schulden 

De inkomsten zijn voor 36% afkomstig uit een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ (Figuur 12

wordt door 26% van de respondenten genoemd als inkomstenbron. 

De helft van de respondenten geeft aan in 2015 (kortlopende) schulden (exclusief een eventuele hypotheek)

). Een kwart geeft aan te kunnen sparen. In Vaals is het percentage inwoners met 

schulden het hoogst en wordt relatief het minst gespaard.  

: Inkomstenbron (%; meerdere inkomstenbronnen mogelijk) 

                            

Het bijstandsniveau van een gehuwd/samenwonend paar van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd bedraa
€2000 ligt hier ruim boven. Mogelijk dat de vaste uitgaven voor de paren met een inkomen boven de €2000 

resulteren in een gevoel van armoede dat niet direct aan de hoogte van het inkomen is gerelateerd. 
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geeft aan dat de eigen gezondheid slecht/matig is 

De meeste respondenten geven aan werkeloos (21%) of arbeidsongeschikt (22%) te zijn (Figuur 26).  

Wittem en Meerssen is een kwart of meer van de respondenten in bezit 

 

12). Loon uit arbeid 

(exclusief een eventuele hypotheek) te 

). Een kwart geeft aan te kunnen sparen. In Vaals is het percentage inwoners met 

 

Het bijstandsniveau van een gehuwd/samenwonend paar van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd bedraagt €1372. Een 
€2000 ligt hier ruim boven. Mogelijk dat de vaste uitgaven voor de paren met een inkomen boven de €2000 



 

Figuur 13: Schulden in 2015 en sparen (%)

Een ruime meerderheid van de respondenten 

hebben en 10% van de respondenten 

gepresenteerd. 

Iets minder dan een kwart (23%) van de respondenten is voor het inkomen afhankelijk van vrienden, familie of 

bekenden. In Vaals is dit 31%. In bijlage 

Respondenten hebben het minst problemen met 

en rekeningen voor telefoon, televisie en internet 

problemen op. Ook het betalen van eten is voor 21% regelmatig tot vaak een probleem. 

Figuur 14: Problemen met betalen (%) 

De gehele financiële situatie in ogenschouw genomen, geeft 27% van de respondenten aan tevreden te zijn met de 

huidige financiële situatie (bijlage 10.12

slechte gezondheid; voor 36% van de respondenten is dit één van de reden waarom ze in de huidige financiële 

situatie zitten (Figuur 15). In bijlage 

‘anders’. 
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: Schulden in 2015 en sparen (%) 

Een ruime meerderheid van de respondenten (72%) geeft aan een goed overzicht van de inkomsten 

10% van de respondenten heeft geen overzicht. In bijlage 10.9 worden de uitkomsten per gemeente 

van de respondenten is voor het inkomen afhankelijk van vrienden, familie of 

In bijlage 10.10 worden de uitkomsten per gemeente gepresenteerd.

Respondenten hebben het minst problemen met het betalen van huur of hypotheek, kinderopvang of schoolkosten 

en rekeningen voor telefoon, televisie en internet (Figuur 14). Het betalen van kleding en vervoer levert vaker 

problemen op. Ook het betalen van eten is voor 21% regelmatig tot vaak een probleem.  

ogenschouw genomen, geeft 27% van de respondenten aan tevreden te zijn met de 

10.12). De meest genoemde oorzaak voor de mindere financiële situatie is de 

slechte gezondheid; voor 36% van de respondenten is dit één van de reden waarom ze in de huidige financiële 

bijlage 10.11 is een woordwolk opgenomen van de antwoorden bij de categorie 
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geeft aan een goed overzicht van de inkomsten en uitgaven te 

worden de uitkomsten per gemeente 

van de respondenten is voor het inkomen afhankelijk van vrienden, familie of 

gepresenteerd. 

het betalen van huur of hypotheek, kinderopvang of schoolkosten 

. Het betalen van kleding en vervoer levert vaker 

 

ogenschouw genomen, geeft 27% van de respondenten aan tevreden te zijn met de 

financiële situatie is de 

slechte gezondheid; voor 36% van de respondenten is dit één van de reden waarom ze in de huidige financiële 

van de antwoorden bij de categorie 
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Figuur 15: Belangrijkste oorzaken financiële situati

Een derde van de respondenten ziet geen mogelijkheden om 

wel nog mogelijkheden zien, wordt door 31% het gebruik maken van regelingen en voorzieningen genoemd

(Figuur 16). Het actief zoeken naar betaald werk

verbeteren.  

Figuur 16: Mogelijkheden om zelf situatie te verbeteren (%; meerdere antwoorden per persoon mogelijk)

7.4 Sociaal netwerk 

Een kwart van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan meer contact met 

situatie zitten (Figuur 17). Eveneens 25% vindt dat ze niet genoeg mensen hebben waarmee ze de alledaagse 

problemen kunnen bespreken. Volgens iets meer dan de helft van de respondenten (56%) gaan de mensen in de 

buurt op een prettige manier met elkaar om. 
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: Belangrijkste oorzaken financiële situatie (%; meerdere antwoorden per persoon mogelijk) 

ziet geen mogelijkheden om de situatie te veranderen. Van de respondente

wordt door 31% het gebruik maken van regelingen en voorzieningen genoemd

et actief zoeken naar betaald werk wordt door 18% genoemd als mogelijkheid de 

: Mogelijkheden om zelf situatie te verbeteren (%; meerdere antwoorden per persoon mogelijk)

Een kwart van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan meer contact met mensen die in een

). Eveneens 25% vindt dat ze niet genoeg mensen hebben waarmee ze de alledaagse 

Volgens iets meer dan de helft van de respondenten (56%) gaan de mensen in de 

buurt op een prettige manier met elkaar om.  
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Figuur 17: Stellingen sociaal netwerk (%) 
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Figuur 18: Stellingen regelingen en voorzieningen (%)
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De helft van de respondenten heeft geen vertrouwen in de overheid; slechts 18% van de respondenten geeft aan 

wel vertrouwen te hebben in de overheid. 

Voor de toekomst verwacht 42% van de respondenten dat de situatie gelijk zal blijven. 28% is positief en verwacht 

dat de situatie zal verbeteren. De overige 30% is somberder en verwacht dat de situatie in de toekomst zal 

zijn de toekomstverwachtingen per gemeente opgenomen.  

Regelingen en voorzieningen 
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Twaalf procent van de respondenten geeft aan dat er regelingen of voorzieningen zijn die zij bewust niet hebben 

aangevraagd terwijl ze daar wel recht op hadden. Redenen hiervoor zijn schaamte (14%), te 

ingewikkeld (32%) en te laat/vergeten (18%). 

Bij het aanvragen van regelingen en voorzieningen vraagt 38% hulp. Familie/vrienden/kennissen worden het 

vaakst genoemd als hulpbron bij het aanvragen. Internet en het sociaal team worden met 3% nauwelijks ingezet 

als hulpbron. Negen procent van de respondenten krijgt steun van maa

 

Figuur 19: Bekendheid en gebruik regelingen en voorzieningen (%)
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en geeft aan dat er regelingen of voorzieningen zijn die zij bewust niet hebben 

aangevraagd terwijl ze daar wel recht op hadden. Redenen hiervoor zijn schaamte (14%), te 

te laat/vergeten (18%).  

lingen en voorzieningen vraagt 38% hulp. Familie/vrienden/kennissen worden het 

vaakst genoemd als hulpbron bij het aanvragen. Internet en het sociaal team worden met 3% nauwelijks ingezet 

van de respondenten krijgt steun van maatschappelijke organisaties en stichtingen. 
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en geeft aan dat er regelingen of voorzieningen zijn die zij bewust niet hebben 

aangevraagd terwijl ze daar wel recht op hadden. Redenen hiervoor zijn schaamte (14%), te veel gedoe/te 

lingen en voorzieningen vraagt 38% hulp. Familie/vrienden/kennissen worden het 

vaakst genoemd als hulpbron bij het aanvragen. Internet en het sociaal team worden met 3% nauwelijks ingezet 

tschappelijke organisaties en stichtingen.  
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8 Conclusies 

8.1 Armoedebeleid in Maastricht-Heuvelland 

De verbindende factor tussen de definities van armoede binnen Maastricht-Heuvelland is dat alle gemeenten 

armoede niet zien als enkel een financieel probleem, maar een probleem met samenhangende dimensies zoals 

materiële, culturele en sociale middelen, gezondheid en zelfredzaamheid. Voor het beleid rondom armoede in 

Maastricht-Heuvelland wordt een regionaal actieplan armoede opgesteld. 

De uitvoering van de gemeentelijke regelingen en voorzieningen wordt in Maastricht-Heuvelland centraal 

uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. 

In 2015 kende Maastricht declaratieregeling 1 en 2; de Heuvelland gemeenten kenden de participatieregeling en 

de tegemoetkoming in de kosten van onderwijs. Hoewel in naam verschillend, vertonen deze regelingen 

inhoudelijk veel overlap. De voornaamste regelingen en voorzieningen in Maastricht-Heuvelland zijn gelijk voor 

alle gemeenten, wel laat het gebruik van de regelingen en voorzieningen verschillen zien tussen de gemeenten 

zoals later wordt besproken. 

8.2 Omvang doelgroep 

In Maastricht-Heuvelland leven 8200 huishoudens van de bijstandsnorm. Het percentage huishoudens dat moet 

rondkomen met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm is in Vaals met 13% het hoogst. Dit percentage is 5 

procentpunten hoger dan het gemiddelde van Limburg en Nederland. Ook Maastricht ligt met 11% van de 

huishoudens boven het landelijke en provinciale gemiddelde. 

De bijstandsuitkering is in Maastricht en Vaals voor respectievelijk 3,2 en 3,3 procent van de bevolking de 

voornaamste inkomstenbron. Dit percentage ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. In de overige 

Heuvellandgemeenten ligt het gebruik van de bijstand lager dan het landelijk gemiddelde.  

De regelingen en voorzieningen die via Sociale Zaken Maastricht Heuvelland worden verzorgd laten zien dat het 

gebruik in Vaals en Maastricht het hoogst is. 

Gelet op de omvang van de huishoudens met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm en het gebruik van 

bijstand en lokale regelingen en voorzieningen, laten Maastricht en Vaals een gelijk profiel zien. 

8.3 Zorgverzekering 

Een van de regelingen die in heel Maastricht-Heuvelland wordt ingezet, is de collectieve zorgverzekering voor 

inwoners. Het gebruik van de collectieve zorgverzekering in Maastricht is ruim 2 procentpunt hoger dan in de 

Heuvelland gemeenten. Het gebruik in het Heuvelland van de collectieve zorgverzekering komt niet boven de 0,1 

procent uit. Tegenover het gebruik van de collectieve zorgverzekering staat het percentage wanbetalers van de 

zorgverzekering, die alleen in Eijsden-Margraten onder de 1% ligt. Het percentage wanbetalers in Maastricht 

(2,5%) en Vaals (2,4%) is het hoogst in de regio, al laat ook Valkenburg aan de Geul een relatief hoog percentage 

wanbetalers zien. 

Een andere voorziening is de tegemoetkoming voor de aanvullende zorgverzekering, die ook vooral in Maastricht 

wordt ingezet. 

De collectieve zorgverzekering is bij 53% van de doelgroep bekend; de tegemoetkoming is minder bekend met 

33%. In Vaals en Valkenburg aan de Geul zijn de twee regelingen voor de zorgverzekering het minst bekend. 
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8.4 Stapeling regelingen 

Voor de regelingen en voorzieningen die worden uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland is bekeken 

of inwoners gebruik maken van meer dan één regeling en/of voorziening. Achterliggende gedachte is dat inwoners 

die voor een regeling of voorziening in aanmerking komen, in veel gevallen ook in aanmerking komen voor andere 

regelingen en voorzieningen. 

Van de 9645 unieke cliënten van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland maakt 37% gebruik van één regeling of 

voorziening. De overige cliënten maken gebruik van 2 of meer regelingen. De voornaamste regelingen die níet in 

combinatie met een andere regeling of voorziening worden afgenomen, zijn de bijstand en de bijzondere bijstand. 

In Maastricht wordt ook de collectieve zorgverzekering door 10% van de Maastrichtse cliënten apart afgenomen.  

Het gebruik van alléén bijstand of alléén bijzondere bijstand kan mogelijk worden verklaard doordat andere 

personen in een huishouden een beroep hebben gedaan op de overige regelingen en/of voorzieningen. 

Regelingen die vaker in combinatie worden gebruikt zijn de bijstand en de bijzondere bijstand. In Eijsden-

Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals worden deze regelingen regelmatig aangevuld met de 

participatieregeling. In Valkenburg aan de Geul is de combinatie bijstand-bijzondere bijstand-participatieregeling 

minder gebruikelijk dan in de overige Heuvellandgemeenten. 

8.5 Fondsen 

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds zijn twee fondsen die kinderen uit minder draagkrachtige 

gezinnen financieel ondersteunen. Hoewel de fondsen regionaal actief zijn is het gebruik van het 

Jeugdcultuurfonds beperkt tot Maastricht 

Het Jeugdsportfonds laat vooral in Eijsden-Margraten en Meerssen een beperkt gebruik zien. Ten aanzien van de 

toegekende bedragen door het Jeugdsportfonds valt op dat er aanzienlijke verschillen zijn in Maastricht-

Heuvelland. 

8.6 Gezondheid 

Iets meer dan de helft van de mensen die in armoede leven, vindt de eigen gezondheid slecht tot matig. Volgens 

36% van de doelgroep is de slechte gezondheid zelfs de belangrijkste oorzaak van de financiële situatie. Het 

gebruik van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in zowel Limburg als Maastricht-Heuvelland ligt boven het 

landelijk gemiddelde. Dit lijkt in lijn met de gerapporteerde slechte gezondheid. Bovendien illustreert het de 

samenhang tussen armoede en gezondheid die door Maastricht-Heuvelland, gelet op de definitie, wordt erkend. 

8.7 Armoedeval 

Om de armoedeval in kaart te brengen, zijn voor een aantal modelhuishoudens de financiën doorgerekend. 

Daarbij is fictief uitgegaan van het aanvaarden van betaald werk en gekeken naar de financiële gevolgen daarvan 

voor de betreffende huishoudens. Voor de uitgaven is onderscheid gemaakt tussen basisuitgaven en restuitgaven.  

Alle modelhuishoudens laten uitgaande van de basisuitgaven een positief saldo zien aan het eind van de maand, 

wat betekent dat ze geld overhouden. Wanneer rekening wordt gehouden met uitgaven in het restpakket, worden 

alleenstaanden en paren met en zonder kinderen geconfronteerd met een negatief saldo. Dit betekent dat ze 

maandelijks geld tekort komen. 

Verhoging van het inkomen resulteert bij alleenstaande AOW’ers en paren met jonge kinderen daadwerkelijk in 

een hoger bedrag dat maandelijks overblijft (of maandelijks een kleiner tekort). Voor alleenstaande niet-AOW’ers, 

paren zonder kinderen en eenoudergezinnen is een verhoging van het inkomen tot 120% tot 130% van de 

bijstandsnorm nodig om ook daadwerkelijk maandelijks meer over te houden. Verhoging van het inkomen tot 

120% van de bijstandsnorm heeft tot gevolg dat er per maand minder wordt overgehouden of dat het tekort stijgt. 
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8.8 Koopwoningen 

In Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Meerssen is meer dan 66% van de woningen een koopwoning. Uit de 

enquête blijkt dat in deze gemeenten onder de doelgroep, inwoners die in armoede leven, ook huisbezitters te 

vinden zijn. 25 tot 32% van de inwoners die in armoede leven in deze drie gemeenten, is in het bezit van een eigen 

woning. 

8.9 Sociaal netwerk 

Een kwart van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan meer contact met mensen die in een zelfde 

situatie zitten. Voor deze groep lijkt de armoede gevolgen te hebben voor het sociaal netwerk waarop ze kunnen 

terugvallen. 

8.10 Inhoudelijke afstemming 

Maastricht-Heuvelland kent op hoofdlijnen dezelfde regelingen en voorzieningen. Wel laten de regelingen en 

voorzieningen inhoudelijk nog verschillen zien, die betrekking hebben op de voorwaarden om in aanmerking te 

komen voor een regeling/voorziening en de hoogte van de toegekende bedragen. 

8.11 Bekendheid regelingen en voorzieningen 

39% geeft aan bekend te zijn met de regelingen en voorzieningen. Daar staat tegenover dat 38% hier niet mee 

bekend is. Bovendien geeft 39% aan dat ze verwachten niet optimaal gebruik te maken van de beschikbare 

regelingen en voorzieningen. Gelet op de beperkte bekendheid is het realistisch te verwachten dat het gebruik nog 

niet optimaal is. Dit wordt tevens bevestigd door het percentage cliënten van Sociale Zaken Maastricht 

Heuvelland dat van één regeling gebruik maakt. Mogelijk hebben deze cliënten door onbekendheid met de 

regelingen of schaamte geen andere regeling of voorziening aangevraagd. 
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9 Aanbevelingen 

Op basis van de uitkomsten van dit rapport doet de werkgroep Armoede de volgende aanbevelingen: 

1. Stimuleer het gebruik van de collectieve zorgverzekering. Het gebruik van deze verzekering is op dit 

moment vooral beperkt tot Maastricht. Gelet op de omvang van de doelgroep komen meer inwoners 

hiervoor in aanmerking dan het gebruik op dit moment laat zien. 

2. Stimuleer het gebruik van de aanvullende zorgverzekering. Ook deze regeling wordt vooral toegekend 

aan inwoners van Maastricht terwijl ook inwoners van het Heuvelland in aanmerking komen. 

3. Attendeer inwoners die van één regeling en/of voorziening gebruik maken op regelingen en 

voorzieningen waar ze ook recht op hebben. Meer dan één derde van de cliënten van Sociale Zaken 

Maastricht Heuvelland doet een beroep op één regeling. Gelet op de overlap in criteria is het aannemelijk 

dat een deel van deze groep ook in aanmerking komt voor andere regelingen en voorzieningen.  

4. Verbeter de communicatie richting inwoners over beschikbare regelingen en voorzieningen. De 

bekendheid met de regelingen en voorzieningen is bij 38% van de inwoners van Maastricht-Heuvelland 

onvoldoende. Dit is zeer waarschijnlijk van invloed op het gebruik van beschikbare regelingen en 

voorzieningen (en mogelijk een verklaring voor het percentage inwoners dat van slechts één 

regeling/voorziening gebruik maakt). Het gebruik van de bestaande regelingen en voorzieningen kan 

worden verbeterd door de communicatie en het aanvragen te vereenvoudigen. 

5. Attendeer huishoudens met kinderen op de mogelijkheden voor ondersteuning van het 

Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. Deze fondsen zijn regionaal actief maar 

worden niet goed gevonden door huishoudens met jonge kinderen. 

6. Breng de oorzaak van het verschil in toegekende bedragen door het Jeugdsportfonds in beeld. Het door 

het Jeugdsportfonds toegekende bedrag toont in Maastricht-Heuvelland ruime variatie. Mogelijk dat dit 

het gevolg is van een verschil in de manier van aanvragen of de kosten van het sportaanbod in de 

gemeenten. 

7. Richt de aandacht op het verbeteren van de gezondheid.  

a. 36% van de inwoners geeft aan dat de slechte gezondheid de voornaamste oorzaak is van de 

financiële situatie. Het verbeteren van de gezondheid, voor zover dit mogelijk is (leefstijl), zou 

voor deze groep de financiële situatie positief kunnen beïnvloeden. 

b. Het verbeteren van de gezondheid en voorkomen (preventie) van ‘ongezondheid’ van inwoners 

van Maastricht-Heuvelland in het algemeen kan bijdragen aan het voorkomen van het ontstaan 

van armoede.  

8. Overweeg het aanpassen van de normbedragen voor regelingen en voorzieningen. De armoedeval laat 

zien dat een verhoging van het inkomen door bijvoorbeeld werk, gevolgen heeft voor het recht op 

regelingen en voorzieningen (doordat het inkomen boven het normbedrag van de regeling/voorziening 

uitkomt). Dit heeft tot gevolg dat het verhogen van de inkomsten door het aannemen van werk, niet altijd 

resulteert in een verbetering van de financiële situatie. 

9. Onderzoek de oorzaken van armoede onder bezitters van een eigen woning. In Eijsden-Margraten, 

Gulpen-Wittem en Meerssen is een kwart of meer van de inwoners die in armoede leeft in het bezit van 

een eigen woning. Deze groep vraagt mogelijk een andere benadering omdat de financiële situatie afwijkt 

van de groep inwoners zonder eigen woning. Zo kan deze groep geen beroep doen op huurtoeslag als 

ondersteuning van de woonlasten. 

10. Harmoniseer de criteria voor de regelingen en voorzieningen in Maastricht-Heuvelland. De huidige 

regelingen en voorzieningen tonen overlap in aandachtsgebied (onderwijs, participatie e.d.) en 

doelgroep. Voor een aantal regelingen en voorzieningen wijken de criteria zelf, of de toepassing van de 

criteria in de praktijk, echter af tussen de gemeenten in Maastricht-Heuvelland. Hetzelfde geldt voor de 

hoogte van de toegekende bedragen. Hierdoor is de woongemeente van invloed op het gebruik van en de 

hoogte van regelingen en voorzieningen.  

11. Stimuleer contacten tussen mensen die in armoede leven. Een kwart van de doelgroep heeft behoefte aan 

meer contact met ‘lotgenoten’. Door het organiseren van contactmomenten binnen de doelgroep kan 

deze behoefte worden ingevuld. 

12. Onderzoek de financiële consequenties van de aanbevelingen voor de gemeenten. De bovenstaande 

aanbevelingen kunnen gevolgen hebben voor de kosten voor de gemeenten. Het verdient aanbeveling de 

financiële consequenties van de genoemde aanbevelingen door te rekenen voor hierover een besluit te 

nemen. 
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10 Bijlagen 

10.1 Definities armoede 

Tabel 14: Definities armoede Maastricht-Heuvelland gemeenten 

Gemeente Definitie 

Maastricht “Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies (inkomen, maatschappelijke 

participatie, opleidingsniveau, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen en leefomgeving), waarin het 

toekomstperspectief een belangrijk onderscheidend kenmerk is, vooral in situaties waarin niet of nauwelijks 

uitzicht is op werk of verandering van leefsituatie.” 

Meerssen “Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen, waardoor 

mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont als minimaal wordt 

gezien.” 

Vaals “Armoede is het hebben van een laag inkomen, een langdurige afhankelijkheid daarvan en een tekort aan zaken 

die sociaal, cultureel en materieel nodig zijn om een aanvaardbaar levenspatroon te hebben en om uitsluiting te 

voorkomen.” 

10.2 Regelingen en voorzieningen 

Tabel 15: Omschrijving regelingen en voorzieningen 

Regeling/voorziening Omschrijving 

Zorgtoeslag Een bijdrage in de kosten van de Nederlandse zorgverzekering. 

Huurtoeslag Een bijdrage in de huurkosten. 

Kinderopvangtoeslag Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. 

Kindgebonden budget Een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Deze toeslag 

wordt verstrekt naast de kinderbijslag. 

Jeugdsportfonds Dit fonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die 

leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te 

worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt 

Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de 

sportattributen. 

Jeugdcultuurfonds Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen lessen op kunst en 

cultuurgebied kunnen volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een 

laag inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat 

kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige 

gezinnen toch kunnen meedoen. 

Stichting Leergeld Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen met een laag inkomen 

financieel of in natura bij binnen- en buitenschoolse kosten van 

leerplichtige kinderen. Dit geldt voor zover zulke uitgaven niet of 

slechts gedeeltelijk door andere instanties worden vergoed.  

Bijstand  De voorziening voor inwoners die niet genoeg inkomen of vermogen 

hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en die ook niet in 

aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een 

bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer 

betaald werk vinden. De gemeente helpt bij het vinden van geschikt 

werk en zorgt voor een uitkering.  

IOAW Oudere of arbeidsongeschikte werklozen kunnen een beroep doen op 

de wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW) als ze te weinig geld hebben om in het 

levensonderhoud te voorzien. De IOAW-uitkering vult het inkomen 

aan tot het bijstandsniveau. De IOAW geldt voor oudere werkloze 
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Regeling/voorziening Omschrijving 

werknemers. Het verschil met een bijstandsuitkering is dat er bij de 

IOAW niet wordt gekeken naar het vermogen. 

IOAZ IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte 

zelfstandigen en is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die 

stoppen met hun bedrijf en niet meteen ander werk hebben. De 

IOAZ vult het inkomen aan tot de bijstandsnorm.  

Bijzondere bijstand De bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die de 

aanvrager niet kan betalen. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor 

rechtsbijstand, extra kosten voor een (aanvullende) zorgverzekering 

door een ziekte of schoolbenodigdheden voor kinderen. De 

bijzondere bijstand is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie.  

Bijstand voor zelfstandigen Zelfstandigen waarvan het eigen bedrijf tijdelijke financiële 

problemen heeft, kunnen een beroep doen op de bijstand voor 

zelfstandigen: de Bbz-uitkering. De uitkering kan bestaan uit een 

rentedragende lening (bedrijfskapitaal) of een aanvullende uitkering 

tot op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden.  

Individuele inkomenstoeslag De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor huishoudens onder 

de AOW-leeftijd, die gedurende een periode van drie jaar over een 

inkomen beschikken dat niet hoger is dan 100% van de geldende 

bijstandsnorm.  

Collectieve aanvullende 

ziektekostenverzekering 

De gemeenten in Maastricht-Heuvelland bieden hun inwoners een 

collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. De collectieve 

ziektekostenverzekering bestaat uit een basisverzekering, een ruime 

aanvullende verzekering en een tandartsverzekering.  

Tegemoetkoming Aanvullende 

Ziektekostenverzekering 

Voor huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm 

bieden de gemeenten in Maastricht-Heuvelland een 

tegemoetkoming voor de premie aanvullende zorgverzekering.  

Declaratieregeling 1 (komt 

inhoudelijk overeen met 

participatieregeling in Heuvelland 

gemeenten) 

Huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm 

kunnen van de gemeente Maastricht een bijdrage krijgen voor 

sociale en culturele activiteiten. Hieronder vallen onder andere het 

lidmaatschap van een vereniging op het gebied van sport, cultuur of 

ontspanning, een abonnement op internet of krant, een bijdrage 

voor de peuterspeelzaal of muziekonderwijs, toegang tot musea of 

zwembaden of een lidmaatschap van de bibliotheek.  

Participatieregeling (komt 

inhoudelijk overeen met 

declaratieregeling 1 in Maastricht) 

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen of 

Vaals hebben een regeling die het mogelijk maakt om mensen een 

financiële ondersteuning te geven zodat ze kunnen meedoen aan 

allerlei activiteiten en clubs in de gemeente. Voorwaarden om in 

aanmerking te komen voor deze regeling zijn een maximaal inkomen 

van 110% van het bijstandsniveau en geen of weinig eigen vermogen. 

Declaratieregeling 2 (komt 

inhoudelijk overeen met 

tegemoetkoming in de kosten van 

onderwijs in Heuvelland 

gemeenten) 

Huishoudens met schoolgaande kinderen krijgen te maken met 

secundaire schoolkosten. Als de kinderen naar de peuterspeelzaal 

gaan, zijn hier ook kosten aan verbonden. De gemeente Maastricht 

heeft voor inwoners met een inkomen tot 110% van de 

bijstandsnorm en schoolgaande kinderen of kinderen die naar de 

peuterspeelzaal gaan, een tegemoetkoming in deze kosten van hun 

kinderen.  

Individuele studietoeslag Studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks 

bijverdienen om hun studie te kunnen betalen. De individuele 

studietoeslag is voor studenten met een beperking een financieel 

steuntje in de rug om toch een opleiding te doen. 

Tegemoetkoming in de kosten van 

onderwijs (komt inhoudelijk 

overeen met declaratieregeling 2 in 

Maastricht) 

Wanneer kinderen naar het onderwijs gaan ontstaan er vaak extra 

kosten zoals de aanschaf van gymkleding, betaling van eigen 

bijdrages en aanschaf van materiaal. Men noemt dit ook wel 

secundaire schoolkosten. De Heuvelland gemeenten bieden mensen 

met een laag inkomen een tegemoetkoming in de schoolkosten. 
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10.3 Sociale huurwoning sector 

Bij een sociale huurwoning gelden maximale huurprijzen en een maximale huurverhoging in tegenstelling tot 

huurwoningen in de vrije sector. De regels voor de huurprijs hebben als doel huurwoningen betaalbaar te houden 

voor mensen met een lager inkomen. 

In de regio Maastricht-Heuvelland is een aantal organisaties actief in de sociale huurwoning sector. Deze 

organisaties zijn benaderd om inzicht te krijgen in het woonaanbod en de omvang van huurders met een 

huurachterstand. De organisaties die zijn benaderd en gegevens hebben aangeleverd zijn Servatius (Maastricht en 

Eijsden-Margraten), Wonen Meerssen, Woningstichting Gulpen en Woningstichting Vaals.  

Tabel 16 laat het aantal wooneenheden zien van de organisaties in de regio Maastricht-Heuvelland evenals het 

percentage woningen met een betalingsachterstand. Bij Servatius heeft 5,2% van de huurders een 

betalingsachterstand. Dit is ruim twee keer zo hoog als het percentage huurders bij Woningstichting Vaals met een 

betalingsachterstand: 2,5%.  

Tabel 16: Aantal huurachterstanden 

Organisatie Wooneenheden Betalingsachterstand Betalingsregeling 

Wonen Meerssen  1455 4,1% 2,4% 
Woningstichting Gulpen 496 3,6% 2,4% 
Woningstichting Vaals 1615 2,5% 0,4% 
Servatius Maastricht 11000 5,2% 1,8% 

10.4 BsGW en kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is een zelfstandig samenwerkingsverband voor 

heffing en inning van gemeentelijke belastingen. De BsGW verzorgt ook de heffing en inning van gemeentelijke 

belastingen in de regio Maastricht-Heuvelland. Gemeenten kunnen inwoners die de gemeentelijke belasting niet 

kunnen betalen, de kosten van de belasting kwijtschelden. Hierbij dient de gemeente rekening te houden met de 

Leidraad Invordering; de basisregeling voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De BsGW is in de regio 

Maastricht-Heuvelland verantwoordelijk voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Van de BsGW zijn 

de gegevens over kwijtschelding in 2015 opgevraagd. 

10.5 Kredietbank Limburg 

Kredietbank Limburg is een maatschappelijke instelling voor hulp bij schulden. Diensten van de Kredietbank 

Limburg zijn Schuldhulpverlening (bemiddeling en schuldsanering), Kredietverlening, Budgetbeheer en 

Beschermingsbewind. De Kredietbank Limburg heeft voor de gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland cijfers 

aangeleverd over de geleverde producten. 

Het product ‘Budgetbeheer – totaalpakket’ is in 2015 het vaakst afgenomen van de Kredietbank Limburg door de 

gemeenten in Maastricht-Heuvelland. Binnen de verschillende gemeenten is dit product ook telkens het vaakst 

afgenomen. 
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Tabel 17: Aantal producten dat is afgenomen van Kredietbank Limburg per gemeente, in 2015 

Regeling Eijsden-
Margraten 

Gulpen-
Wittem 

Maastricht Meerssen Vaals Valkenburg 
a/d Geul 

Totaal 

Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening basis 

12 10 211 8 10 9 260 

Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening plus 

5 7 205 12 9 14 252 

Financiële stabilisatie 
basis 

2 0 22 1 2 0 27 

Financiële stabilisatie plus 4 0 50 0 0 0 54 
Schuldregeling 12 4 20 16 8 10 70 
Budgetbeheer basispakket 
(totaal 12 maanden) 

29 35 257 9 26 9 365 

Budgetbeheer pluspakket 
(totaal 12 maanden) 

25 27 704 28 12 9 805 

Budgetbeheer 
totaalpakket (totaal 12 
maanden) 

92 89 1496 96 33 47 1853 

Betalingsregelingen 7 0 7 0 0 0 14 
WSNP 9 8 135 9 4 13 178 
Intake sociale 
kredietverlening 

6 3 373 8 11 23 424 

10.6 Gebruikers Sociale Zaken per gemeente 

Figuur 20: Gebruikers regelingen en voorzieningen verdeeld naar gemeente (% en aantal) 
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Tabel 18: Gemiddelde leeftijd van de gebruikers van een regeling/voorziening per gemeente 

Regeling Eijsden-
Margraten 

Gulpen- 
Wittem Maastricht Meerssen Vaals 

Valkenburg  
a/d Geul 

Maastricht-
Heuvelland 

Bijstand 43 44 44 45 46 46 45 
Bijzondere bijstand 49 48 47 46 51 51 48 
Inkomenstoeslag 52 51 50 53 52 50 50 
IOAZ11 61 61 61 61 61 60 61 
Studietoeslag   20    20 
Collectieve 
zorgverzekering 

48 45 54 55 60 51 54 

Tegemoetkoming 
premie  
aanvullende 
zorgverzekering 

40 49 53 57 52 57 53 

Declaratieregeling 1 29  53 36   53 
Declaratieregeling 2 46 50 43 47 44  43 
Declaratieregeling 
participatie 

48 49  51 51 55 50 

Tabel 19: Percentage vrouwen per regeling/voorziening per gemeente in 2015 

 Eijsden-
Margraten 

Gulpen-
Wittem Maastricht Meerssen Vaals 

Valkenburg  
a/d Geul 

Bijstand 39% 36% 50% 46% 49% 47% 
Bijzondere bijstand 43% 45% 50% 43% 48% 52% 
Inkomenstoeslag 58% 60% 59% 47% 43% 38% 
IOAZ 30% 19% 28% 20% 29% 20% 
Studietoeslag   25%    
Collectieve 
zorgverzekering 

 64% 58% 78% 50% 36% 

Tegemoetkoming 
premie aanvullende 
zorgverzekering 

 25% 60% 50% 75% 61% 

Declaratieregeling 1 33%   60% 100%   
Declaratieregeling 2 55% 75% 74% 69% 71%  
Declaratieregeling 
participatie 

45% 50%  
 

47% 53% 63% 

                                                                    

11 De IOA heeft een leeftijdseis waardoor de gemiddelde leeftijd hoger ligt dan bij de andere regelingen. 



 

Figuur 21: Combinaties gestapelde regelingen/voorzieningen
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Figuur 22: Combinaties gestapelde regelingen onder gebruikers per gemeente (%) 
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10.7 Aannames model armoedeval

Bij het bepalen van de inkomsten en uitgaven voor de huishoudens worden de volgende aannames verondersteld:

 Alle huishoudens maken maximaal gebruik van alle landelijke regelingen die voor hen van 

toepassing zijn: 

o Heffingskortingen

 Algemene heffingskorting

 Arbeidskorting

 Inkomensafhankelijke combinatiekorting

o Toeslagen 

 Zorgtoeslag

 Huurtoeslag

 Kinderopvangtoeslag

 Kindgebonden budget

o Kinderbijslag 

 Alle huishoudens maken maximaal gebruik van alle lokale regelingen die voor hen van toepassing 

zijn: 

o Individuele bijzondere bijstand

o Individuele inkomenstoeslag

o Individuele studietoeslag

o Collectieve zorgverzekering

o Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

o Declaratieregeling 1: tegemoetkoming sociaal

o Declaratieregeling 2: tegemoetkoming kosten onderwijs

o Declaratieregeling participatie

o Jeugdsportfonds

o Jeugdcultuurfonds

o Tegemoetkoming kinderopva

o Kwijtschelding waterschapsbelasting en gemeentelijke heffingen

 Huishoudens met een inkomen tot 100% van 

daardoor ook geen kosten voor woon

 Alle huishoudens wonen in een huurhuis

 Er wordt geen rekening gehouden met schulden, omdat schulden sterk afhankelijk zijn van 

persoonlijke situaties; er valt niets

 De uitgaven zijn gebaseerd op cijfers van het Nibud voor de modelhuishoudens en mak

onderscheid tussen kosten in een basispakket en een restpakket. Het basispakket omvat alle 

uitgaven die als noodzakelijk worden beschouwd. Het restpakket wordt gevormd door alle vrije 

bestedingen samen. Het restpakket kan enerzijds worden besteed aan ni

vakantie of hobby, maar ook aan extra uitgaven aan posten in het basispakket. Ook de kosten voor 

sociale participatie vallen in het restpakket. 

10.8 Kenmerken respondenten 

Figuur 23: Respons per gemeente (aantal)
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Aannames model armoedeval 

Bij het bepalen van de inkomsten en uitgaven voor de huishoudens worden de volgende aannames verondersteld:

huishoudens maken maximaal gebruik van alle landelijke regelingen die voor hen van 

Heffingskortingen 

Algemene heffingskorting 

Arbeidskorting 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

Zorgtoeslag 

Huurtoeslag 

Kinderopvangtoeslag 

Kindgebonden budget 

 

Alle huishoudens maken maximaal gebruik van alle lokale regelingen die voor hen van toepassing 

Individuele bijzondere bijstand 

Individuele inkomenstoeslag 

Individuele studietoeslag 

Collectieve zorgverzekering 

tkoming premie aanvullende zorgverzekering 

Declaratieregeling 1: tegemoetkoming sociaal-culturele activiteiten 

Declaratieregeling 2: tegemoetkoming kosten onderwijs 

Declaratieregeling participatie 

Jeugdsportfonds 

Jeugdcultuurfonds 

Tegemoetkoming kinderopvang bij sociaal-medische indicatie 

Kwijtschelding waterschapsbelasting en gemeentelijke heffingen 

Huishoudens met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm hebben geen inkomsten uit arbeid en 

daardoor ook geen kosten voor woon-werkverkeer 

wonen in een huurhuis 

Er wordt geen rekening gehouden met schulden, omdat schulden sterk afhankelijk zijn van 

oonlijke situaties; er valt niets algemeens over te zeggen 

De uitgaven zijn gebaseerd op cijfers van het Nibud voor de modelhuishoudens en mak

onderscheid tussen kosten in een basispakket en een restpakket. Het basispakket omvat alle 

uitgaven die als noodzakelijk worden beschouwd. Het restpakket wordt gevormd door alle vrije 

bestedingen samen. Het restpakket kan enerzijds worden besteed aan nieuwe uitgavenposten zoals 

vakantie of hobby, maar ook aan extra uitgaven aan posten in het basispakket. Ook de kosten voor 

sociale participatie vallen in het restpakket.  

Kenmerken respondenten enquête 

te (aantal) 
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Bij het bepalen van de inkomsten en uitgaven voor de huishoudens worden de volgende aannames verondersteld: 

huishoudens maken maximaal gebruik van alle landelijke regelingen die voor hen van 

Alle huishoudens maken maximaal gebruik van alle lokale regelingen die voor hen van toepassing 

hebben geen inkomsten uit arbeid en 

Er wordt geen rekening gehouden met schulden, omdat schulden sterk afhankelijk zijn van 

De uitgaven zijn gebaseerd op cijfers van het Nibud voor de modelhuishoudens en maken 

onderscheid tussen kosten in een basispakket en een restpakket. Het basispakket omvat alle 

uitgaven die als noodzakelijk worden beschouwd. Het restpakket wordt gevormd door alle vrije 

euwe uitgavenposten zoals 

vakantie of hobby, maar ook aan extra uitgaven aan posten in het basispakket. Ook de kosten voor 
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Figuur 24 Huishoudgrootte respondenten 

Figuur 25: Volgens eigen oordeel slechte/matige gezondheid (%)
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Figuur 26: Dagbesteding (%; meerdere dagbestedingen per persoon mogelijk)

 

Figuur 27: Inkomen naar huishoudgrootte (%)

 

Figuur 28: Woonsituatie per gemeente (%)
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Figuur 29: Hoogst genoten opleiding (%) 

Figuur 30: Geslacht respondenten per gemeente (%)

Tabel 20: Gemiddelde leeftijd respondenten

Gemeente Gemiddelde leeftijd

Eijsden-Margraten 

Gulpen-Wittem 

Maastricht 

Meerssen 

Vaals 

Valkenburg aan de Geul 

Total 

25%

42%

lager onderwijs / 
lager 

beroepsonderwijs

middelbaar 
onderwijs / 
middelbaar 

beroepsonderwijs

36%

41%

Eijsden-Margraten

Gulpen-Wittem

Maastricht

Meerssen

Vaals

Valkenburg aan de Geul
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Geslacht respondenten per gemeente (%) 

: Gemiddelde leeftijd respondenten 

Gemiddelde leeftijd 

52,6 

54,5 

50,0 

54,5 

53,5 

56,3 

52,5 

20%

7%

2%

beroepsonderwijs

hoger onderwijs / 
hoger 

beroepsonderwijs

wetenschappelijke 
opleiding

weet ik niet

43%

53%

36%

48%

44%

41%

57%

47%

64%

52%

56%

59%

Man Vrouw
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Figuur 31 Leeftijdscategorie respondenten 

Figuur 32: Dagbesteding per gemeente (%; meerdere dagbestedingen per persoon mogelijk)
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respondenten per gemeente (%) 

: Dagbesteding per gemeente (%; meerdere dagbestedingen per persoon mogelijk) 
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10.9 Overzicht inkomsten en uitgaven

Figuur 33: Ik heb een goed overzicht van mijn inkomsten en uitgaven

10.10 Afhankelijkheid van financiële steun van vrienden, familie of 

bekenden 

Figuur 34: Ik ben voor financiële steun afhankelijk van vrienden, familie of bekenden

Eijsden-Margraten

Gulpen-Wittem

Maastricht

Meerssen

Vaals

Valkenburg aan de Geul

Total

(helemaal) mee eens

17%

17%

23%

19%

31%

25%

23%

Eijsden-Margraten

Gulpen-Wittem

Maastricht

Meerssen

Vaals

Valkenburg aan de Geul

Total

(helemaal) mee eens
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inkomsten en uitgaven 

Ik heb een goed overzicht van mijn inkomsten en uitgaven (%) 

Afhankelijkheid van financiële steun van vrienden, familie of 

afhankelijk van vrienden, familie of bekenden (%) 

71%

81%

72%

72%

69%

73%

72%

21%

10%

18%

14%

27%

17%

18%

8%

10%

10%

13%

4%

10%

10%

neutraal (helemaal) niet mee eens

22%

13%

18%

19%

19%

16%

18%

62%

70%

59%

62%

50%

59%

59%

neutraal (helemaal) niet mee eens
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10.11 Oorzaken financiële situatie categorie ‘anders’

Figuur 35 Woordwolk oorzaken financiële situatie categorie ‘anders’

10.12 Tevredenheid financiële situatie

Figuur 36: Tevreden met huidige financiële situatie (%)

 

33% 33%
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Oorzaken financiële situatie categorie ‘anders’ 

Woordwolk oorzaken financiële situatie categorie ‘anders’ 

Tevredenheid financiële situatie 

: Tevreden met huidige financiële situatie (%) 

27%

38%

19% 20%
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10.13 Kijk op de toekomst

Figuur 37: Hoe kijkt u naar de toekomst (%)

10.14 Stellingen regelingen en voorzieningen

Figuur 38: Ik weet van welke regelingen ik gebruik kan maken (%)
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Kijk op de toekomst 

: Hoe kijkt u naar de toekomst (%) 

Stellingen regelingen en voorzieningen 

regelingen ik gebruik kan maken (%) 

45%

35%

41%

48%

39%

47%

42%

29%

30%

31%

23%

33%

33%

30%

positief - ik verwacht dat mijn 
situatie beter zal worden

neutraal - ik verwacht dat mijn 
situatie gelijk zal blijven

negatief - ik verwacht dat mijn 
situatie slechter zal worden

41%

40%

43%

47%

35%

39%

34%

22%

23%

17%

20%
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23%

42%

37%

37%
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33%
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Figuur 39: Ik weet waar en hoe ik mij kan aanmelden voor

Figuur 40: Ik maak optimaal gebruik van de beschikbare regelingen

10.15 Bekendheid regelingen en voorzieningen

Tabel 21: Bekendheid regelingen en voorzieningen 

Regeling/voorziening 

Zorgtoeslag 
Huurtoeslag 
Collectieve zorgverzekering 
Kwijtschelding gemeentelijke- 
en waterschapsbelasting 
Bijzondere bijstand 
Schuldhulpverlening 
Kindgebonden budget 
Kinderopvangtoeslag 
Tegemoetkoming premie 
ziektekostenverzekering 
Declaratieregeling sociaal-

29%

43%

39%

42%

Eijsden-Margraten

Gulpen-Wittem

Maastricht

Meerssen

Vaals

Valkenburg aan de Geul

Maastricht-Heuvelland

(helemaal) mee eens

17%

31%

32%

36%

38%

28%

31%

Eijsden-Margraten

Gulpen-Wittem

Maastricht

Meerssen

Vaals

Valkenburg aan de Geul

Maastricht-Heuvelland

(helemaal) mee eens
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Ik weet waar en hoe ik mij kan aanmelden voor regelingen (%) 

Ik maak optimaal gebruik van de beschikbare regelingen (%) 

ndheid regelingen en voorzieningen 

: Bekendheid regelingen en voorzieningen onder respondenten per gemeente (%) 

Eijsden-
Margraten 

Gulpen-
Wittem 

Maastricht Meerssen 

73% 76% 81% 77% 
67% 75% 79% 72% 
51% 54% 63% 54% 
39% 53% 55% 54% 

44% 42% 55% 43% 
34% 43% 53% 41% 
32% 43% 50% 43% 
32% 41% 45% 42% 
28% 33% 39% 42% 

19% 24% 35% 28% 

46%

43%

46%

48%

39%

42%

32%

18%

21%

15%

24%

25%

22%

39%

36%

37%

39%

29%

36%

36%

neutraal (helemaal) niet mee eens

32%

36%

38%

35%

33%

28%

27%

33%

31%

30%

48%

36%

41%

36%

29%

42%

39%

neutraal (helemaal) niet mee eens
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Vaals Valkenburg 
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Regeling/voorziening Eijsden-
Margraten 

Gulpen-
Wittem 

Maastricht Meerssen Vaals Valkenburg 
aan de Geul 

culturele activiteiten / 
participatieregeling 
Tegemoetkoming kosten 
kinderopvang 

25% 21% 32% 19% 9% 11% 

Re-integratie traject/Nuggers 
traject 

19% 20% 24% 29% 12% 24% 

Individuele inkomenstoeslag 17% 26% 21% 27% 18% 18% 
Schoolkosten regeling 12% 12% 27% 18% 17% 11% 
Inkomensafhankelijke 
combinatiekorting 

13% 20% 20% 24% 9% 13% 

Jeugdsportfonds 12% 11% 22% 15% 10% 10% 
Declaratieregeling kinderen 8% 11% 23% 11% 6% 8% 
Jeugdcultuurfonds 13% 7% 19% 12% 8% 9% 

 

Tabel 22: Gebruik regelingen en voorzieningen onder respondenten per gemeente (%) 

Regeling/voorziening Eijsden-
Margraten 

Gulpen-
Wittem 

Maastricht Meerssen Vaals Valkenburg 
aan de Geul 

Zorgtoeslag 74% 74% 75% 75% 79% 77% 
Huurtoeslag 46% 60% 58% 48% 70% 73% 
Kwijtschelding gemeentelijke- 
en waterschapsbelasting 

19% 32% 37% 26% 50% 40% 

Collectieve zorgverzekering 25% 32% 31% 37% 18% 28% 
Bijzondere bijstand 12% 13% 21% 17% 24% 25% 
Tegemoetkoming premie 
ziektekostenverzekering 

13% 14% 23% 20% 23% 6% 

Declaratieregeling sociaal-
culturele activiteiten / 
participatieregeling 

14% 15% 18% 19% 24% 13% 

Kindgebonden budget 12% 15% 17% 21% 22% 11% 
Individuele inkomenstoeslag 6% 10% 9% 11% 12% 4% 
Schuldhulpverlening 4% 1% 8% 5% 9% 4% 
Kinderopvangtoeslag 9% 5% 6% 7% 9% 3% 
Schoolkosten regeling 2% 1% 5% 9% 9% 2% 
Inkomensafhankelijke 
combinatiekorting 

2% 9% 4% 8% 6% 2% 

Re-integratie traject/Nuggers 
traject 

2% 3% 3% 4% 5% 2% 

Jeugdsportfonds 6% 1% 3% 2% 4% 0% 
Declaratieregeling kinderen 1% 0% 3% 4% 3% 1% 
Stichting Leergeld 0% 0% 3% 4% 5% 1% 
Tegemoetkoming kosten 
kinderopvang 

3% 1% 1% 2% 6% 1% 

Jeugdcultuurfonds 2% 0% 1% 2% 4% 0% 

 

 

 

 


	1 Inhoud 
	2 Inleiding 
	2.1 Aanleiding 
	2.2 Onderzoeksopdracht 
	2.3 Leeswijzer 

	3 Methode 
	3.1 Inleiding 
	3.2 Literatuuronderzoek 
	3.3 Kwantitatief onderzoek 
	3.3.1 Kengetallen 
	3.3.2 Enquête 
	3.3.3 Armoedeval 


	4 Armoedebeleid in Maastricht-Heuvelland 
	4.1 Definitie armoede 
	4.2 Armoedebeleid  
	4.3 Regelingen en voorzieningen 
	4.4 Verschillen en overeenkomsten 

	5 Kengetallen armoede Maastricht-Heuvelland 
	5.1 Bijstandsnorm 
	5.2 Uitkeringen 
	5.3  Wonen 
	5.4 Gemeentelijke regelingen en voorzieningen 

	6 Armoedeval 
	6.1 Definitie 
	6.2 Armoedeval in beeld brengen 
	6.3 Armoedeval modelhuishoudens 

	7 Beleving van armoede 
	7.1 Respons 
	7.2 Achtergrondkenmerken 
	7.3 Inkomen, sparen en schulden 
	7.4 Sociaal netwerk 
	7.5 Regelingen en voorzieningen 

	8 Conclusies 
	8.1 Armoedebeleid in Maastricht-Heuvelland 
	8.2 Omvang doelgroep 
	8.3 Zorgverzekering 
	8.4 Stapeling regelingen 
	8.5 Fondsen 
	8.6 Gezondheid 
	8.7 Armoedeval 
	8.8 Koopwoningen 
	8.9 Sociaal netwerk 
	8.10 Inhoudelijke afstemming 
	8.11 Bekendheid regelingen en voorzieningen 

	9 Aanbevelingen 
	10 Bijlagen 
	10.1 Definities armoede 
	10.2 Regelingen en voorzieningen 
	10.3 Sociale huurwoning sector 
	10.4 BsGW en kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
	10.5 Kredietbank Limburg 
	10.6 Gebruikers Sociale Zaken per gemeente 
	10.7 Aannames model armoedeval 
	10.8 Kenmerken respondenten enquête 
	10.9 Overzicht inkomsten en uitgaven 
	10.10 Afhankelijkheid van financiële steun van vrienden, familie of bekenden 
	10.11 Oorzaken financiële situatie categorie ‘anders’ 
	10.12 Tevredenheid financiële situatie 
	10.13 Kijk op de toekomst 
	10.14 Stellingen regelingen en voorzieningen 
	10.15 Bekendheid regelingen en voorzieningen 




