
Armoede en schulphulpverlening 
 
Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. De stijgingen van de woonlasten en zorgkosten zorgen voor een 
sterke toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat één op de 
negen kinderen opgroeit in armoede. Bij ons in de gemeente gaat het om maar liefst 1000 kinderen. Opgroeien in armoede 
staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kun je niet deelnemen aan de muziekles, de sportclub, het 
schoolreisje of een verjaardagsfeestje.  
Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Je hebt immers inkomen nodig om je schulden te kunnen betalen en vaak was 
het wegvallen van het inkomen de oorzaak voor het ontstaan van schulden. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken. 
Gezinnen en andere mensen met problematische schulden helpen we, zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen, maar 
wel zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk.  
Waar nodig bezien we de schuldproblematiek in samenhang met eventuele andere problematiek. Het sociaal wijkteam heeft 
hierin een belangrijke rol. Wij willen alleen werken met bewindvoerders en schuldhulpverleners, die voldoen aan het 
keurmerk bewindvoering. Onze schuldhulpverlening moet gericht zijn op de mensen zelf en op het doorbreken van vicieuze 
cirkels waardoor mensen in de schulden blijven zitten.  
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  
 

 Onze gemeente armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen, die opgroeien in armoede, voert.  

 Elk kind mee moet kunnen doen: met sport, de schoolreis, cultuur, verjaardagen, goede kleding.  

 Een Kindpakket moet worden ingevoerd voor alle kinderen die opgroeien in armoede.  

 Wij door vroegsignalering in samenwerking en samenhang met corporaties en de sociale wijkteams maximaal 
inzetten op het voorkomen van problematische schuldproblematiek.  

 Wij in de schuldhulpverlening marktwerking afwijzen.  

 In onze gemeente de voedselbank ruimhartig wordt ondersteund.  

 In onze gemeente alles wordt gedaan om de voedselbank overbodig te maken.  

 Wij in het armoedebeleid niet alleen kijken naar het bruto inkomen, maar ook naar het besteedbaar inkomen om 
verborgen armoede op te sporen en aan te pakken.  

 Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum.  

 Het Pliv ( Platform Lage Inkomsten Venray) door de gemeente maximaal ondersteund wordt.  

 


