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Samenvatting 
Voor u ligt de rapportage Cliënten inkomensregelingen Almere 2018. Deze rapportage geeft een 

overzicht van het gebruik van de verschillende inkomensregelingen binnen de gemeente Almere. 

 

In deze rapportage is naast een overzicht van het gebruik van de verschillende regelingen, ook een 

schatting opgenomen van het percentage huishoudens met een laag inkomen en laag vermogen in 

Almere, ongeacht of deze huishouden wel of geen gebruik maken van inkomensregelingen. 

 

In de periode na het verschijnen van de rapportage over het jaar 2017 is met behulp van niet-openbare 

CBS-data onderzocht in hoeverre Almeerse huishoudens een laag inkomen en laag vermogen gebruik 

maken van inkomensregelingen. Een uitkomst van dit onderzoek is een kwantificering van de 

samenhang tussen eigenschappen van huishoudens en het hebben van een laag inkomen en laag 

vermogen. Deze gevonden samenhang wordt in deze rapportage gebruikt om het aantal Almeerse 

huishoudens met een laag inkomen en laag vermogen in te schatten, ongeacht of deze huishoudens wel 

of niet gebruik maken van inkomensregelingen
1
. 

 

Het voorliggende onderzoek levert het volgende beeld op: 

Inkomenssituatie Almere ten opzichte van landelijk 
Het gemiddeld besteedbaar inkomen in Almere bedraagt €42.300 in 2017. Dit gemiddeld besteedbare 

huishoudinkomen is wat hoger dan landelijk. Het aandeel huishoudens met een inkomen tot 105% is in 

Almere in 2017 nagenoeg gelijk aan, en het aandeel huishoudens met een inkomen tot 120% is net wat 

lager dan het landelijk gemiddelde. In (andere) grote gemeenten is het gemiddeld besteedbaar 

huishoudinkomen lager, en de percentages huishoudens met een inkomen tot 105% en 120% sociaal 

minimum vaak hoger dan in Almere. Almere heeft in vergelijking met Nederland meer midden- en 

hoge inkomens.  

Cliënten inkomensregelingen 
De cliëntenpopulatie van de inkomensregelingen van de gemeente Almere bedraagt in 2018 10.477 

huishoudens; 11,7% van het totaal aantal Almeerse huishoudens. Dit aandeel is lager dan in 2017; in 

dat jaar maakte 12,0% van alle Almeerse huishoudens gebruik van een of meerdere regelingen. 

 

Opvallend in 2018 ten opzichte van 2017 is dat de balans wat verschoven is tussen het gebruik van 

inkomensregelingen beschikbaar voor de lagere inkomensgroep (tot 105% sociaal minimum) naar meer 

gebruik van regelingen die ook beschikbaar zijn voor de wat hogere inkomensgroep (105-120% sociaal 

minimum). In 2017 maakte 10,4% van de Almeerse huishoudens gebruik van een regeling die 

samengaat met een inkomen tot maximaal 105% sociaal minimum, in 2018 geldt dit voor 9,8% van de 

Almeerse huishoudens. In 2017 maakte 1,6% van alle Almeerse huishoudens uitsluitend gebruik van 

regelingen die ook beschikbaar zijn voor de inkomensgroep van 105% tot 120% sociaal minimum, in 

2018 is dit percentage 1,8% (deze huishoudens maken geen gebruik van een regeling die geldt voor de 

inkomensgroep tot 105% sociaal minimum). De daling van het gebruik van het aantal huishoudens met 

een inkomen tot 105% sociaal minimum wordt vooral veroorzaakt door een lager gebruik van de 

reguliere bijstand. De stijging van het percentage huishoudens dat uitsluitend gebruik maakt van 

regelingen voor de net wat hogere inkomensgroep, lijkt veroorzaakt te worden van een verschuiving van 

gecombineerd gebruik van regelingen die gelden voor beide inkomensgroepen naar alleen gebruik van 

regelingen die ook beschikbaar zijn voor de hogere inkomensgroep. 

 

                                                           
1
. De gebruikte inkomensgrens is 120% sociaal minimum, de vermogensgrens het vermogen dat toegestaan is voor 

een huishouden dat bijstand ontvangt. Dit is hiermee een andere definitie van huishoudens met een laag inkomen/ 

minimuminkomen dan die in hoofdstuk 1 gebruikt wordt om het aandeel huishoudens met een minimuminkomen 

in verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken. Zie de volgende rapportages en bijlage 1 voor meer informatie: 

• Armoede niet in beeld- overzicht op basis CBS-data, Onderzoek &Statistiek gemeente Almere, mei 2019 

• Huishoudens in Almere met een laag inkomen- wat zijn hun eigenschappen, Onderzoek & Statistiek, 

gemeente Almere, mei 2019 
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In 2018 is ten opzichte van 2017 het aandeel huishoudens dat 5 jaar of langer een regeling gebruikt licht 

toegenomen, het aandeel huishoudens dat korter dan 1 jaar een regeling gebruikt is afgenomen. 

Schatting aantal huishoudens met een laag inkomen en laag vermogen 
Het aantal Almeerse huishoudens met een inkomen tot en met 120% sociaal minimum en een 

vermogen van maximaal het bedrag dat toegestaan is binnen de bijstand wordt voor 2018 ingeschat op 

13.370 huishoudens. Uitgezet tegen het totaal aantal huishoudens heeft naar schatting 14,9% van de 

Almeerse huishoudens een laag inkomen en laag vermogen. 

 

Het gebruikte model is gemaakt onder de aanname dat de situatie hetzelfde blijft en de (economische) 

context niet sterk verandert. Het model is getest voor de jaren 2016 en 2017 en toen was dit een geldige 

veronderstelling. Een vergelijking van het aantal huishouden met een laag inkomen in 2016 en 2018 in 

combinatie van de uitkomsten van dit rapport laat echter zien dat in 2018 de economische context 

mogelijk wel veranderd is ten opzichte van 2016 en 2017.  

 

Dit kan er op duiden het geschatte aantal huishoudens met een laag inkomen en vermogen in 2018 

mogelijk een overschatting is. De ‘echte’ aantallen zijn mogelijk lager. 

Schulden 
In 2018 werden 1.687 huishoudens door PLANgroep ondersteund om hun financiële situatie op orde te 

krijgen. Deze huishoudens hebben in 2018 een doorverwijzing gehad naar ondersteuning 

schuldstabilisatie, hebben advies gekregen of volgen in 2018 schulddienstverlening. Van deze 

huishoudens hebben zeven van de tien gebruik gemaakt van schulddienstverlening. In 2017 waren nog 

1.826 huishoudens cliënt bij PLANgroep, 2,1% van alle Almeerse huishoudens. 
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Inleiding  
Deze rapportage maakt deel uit van een reeks van rapportages over cliënten inkomensregelingen in 

Almere.  

 

Het gebruik van inkomensregelingen geeft een indicatie van het inkomen van huishoudens. Inherent aan 

het gebruik van de inkomensregelingen in Almere is dat het inkomen van de huishoudens die er beroep 

op doen (afhankelijk van de regeling) niet hoger is dan 105% of 120% van het sociaal minimum. In de 

rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudens met een inkomen tot 105% van het sociaal 

minimum en huishoudens met een inkomen tussen 105% en 120% van het sociaal minimum.  

 

Niet iedereen met een laag inkomen en vermogen maakt echter gebruik van één of meerdere 

gemeentelijke regelingen. Voor het jaar 2018 is de rapportage daarom uitgebreid met een schatting van 

het aantal huishoudens met een laag inkomen en laag vermogen. Het aantal huishoudens met een 

inkomen tot en met 120% sociaal minimum en een vermogen dat lager ligt dan het vermogen dat in de 

bijstand toegestaan is, wordt ingeschat op basis van de samenhang tussen verschillende 

huishoudeigenschappen en het wel of niet hebben van een laag inkomen en laag vermogen voor het jaar 

2017
2
. 

Leeswijzer 
In het eerste hoofdstuk wordt een algemeen beeld geschetst van de inkomenssituatie van Almeerse 

huishoudens aan de hand van landelijke cijfers van het CBS (gegevens over 2016, en voor sommige 

gegevens over 2017). Hiermee kan de inkomenssituatie en de omvang van de groep huishoudens met 

lage inkomens vergeleken worden met het landelijk gemiddelde en dat van andere grote steden. 

 

In hoofdstuk 2 komen de cliënten van de inkomensregelingen in Almere in 2018 aan bod. Naast 

omvang en ontwikkeling van de cliëntenpopulatie worden kenmerken van deze huishoudens geschetst, 

zoals het huishoudentype en de leeftijd. In de rapportage wordt ook aandacht besteed aan de spreiding 

van de cliënten van de Almeerse inkomensregelingen over de stad. De situatie van kinderen in 

huishoudens die cliënt zijn van één of meer inkomensregelingen krijgt extra aandacht. 

 

In hoofdstuk 3 staat de groep huishoudens centraal die langdurig van één of meerdere 

inkomensregelingen afhankelijk zijn. Het gaat om huishoudens die drie jaar of langer van een inkomen 

tot 105% van het sociaal minimum leven. Ook van deze groep wordt een aantal kenmerken geschetst.  

 

Hoofdstuk 4 beschrijft hoeveel huishoudens gebruik maken van verschillende specifieke 

inkomensregelingen.  

 

Hoofdstuk 5 geeft op basis van een model dat met behulp van niet-openbare data van het CBS 

opgesteld is een schatting van het totaal aantal huishoudens met een laag inkomen en een laag vermogen 

in het jaar 2018. 

 

Hoofdstuk 6 gaat nader in het gebruik van schulddienstverlening binnen de gemeente. Het hoofdstuk 

gaat de kenmerken van huishoudens die in 2018 cliënt zijn (geweest) van schulddienstverlening.  

 

In de bijlagen van het rapport staat, naast achterliggende gegevens, de onderzoeksverantwoording.  

                                                           
2 Onderzoek mede uitgevoerd met behulp van niet openbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

Gegevens over de inkomens en vermogens van huishoudens van het CBS en de gegevens over het gebruik van 

regelingen van de gemeente zijn gecombineerd om inzicht te krijgen in de percentages huishoudens die wel een laag 

inkomen en laag vermogen hebben, maar geen gebruik maken van regelingen. Zie de volgende rapportages en 

bijlage 1 voor meer informatie: 

• Armoede niet in beeld- overzicht op basis CBS-data, Onderzoek &Statistiek gemeente Almere, mei 2019 

• Huishoudens in Almere met een laag inkomen- wat zijn hun eigenschappen, Onderzoek & Statistiek, 

gemeente Almere, mei 2019 
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1. Inkomens van Almeerse huishoudens 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de inkomenssituatie van Almeerse huishoudens op basis  

van het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IVV) van het CBS voor het jaar 2016 en een 

aantal onderverdelingen voor het jaar 2017(voorlopige cijfers). Dit zijn de meest actuele 

inkomensgegevens die landelijk beschikbaar zijn. Voor zover gegevens over het jaar 2017 beschikbaar 

zijn, worden deze gegevens gebruikt, anders gegevens over het jaar 2016. 

 

De inkomensstatistiek van het CBS is recent vernieuwd. Dit heeft tot gevolg dat de hieronder 

weergegeven gegevens over de jaren 2016 en 2017 wel vergelijkbaar zijn met de gegevens over het jaar 

2015 uit de rapportage Cliënten inkomensregelingen 2016, maar niet één op één met de 

inkomensgegevens uit eerdere rapportages. 

 

 

 

Figuur 1: Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen (*€1000), Nederland en de grote gemeenten 

(particuliere huishoudens, excl. studentenhuishoudens, 2017 (voorlopige cijfers)) 

Bron: CBS.  

 

Het gemiddeld besteedbaar inkomen in Almere bedraagt €42.300 in 2017. Dit gemiddeld besteedbare 

huishoudinkomen is in 2017 wat hoger dan het gemiddeld besteedbare huishoudinkomen in Nederland 

in haar geheel en in (andere) grote gemeenten.  

 

Het gemiddelde besteedbare huishoudinkomen in Almere is toegenomen in 2017 ten opzichte van 

2015, toen dit €40.000 bedroeg. Ook in Nederland in totaal en in de verschillende grote gemeenten is 

het gemiddelde besteedbare inkomen in 2017 toegenomen t.o.v. 2015. 

 

Voor de vergelijking van het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen per stadsdeel zijn gegevens over 

het jaar 2016 beschikbaar. Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Almere totaal bedraagt 

€41.500 in 2016 (NB: gegevens in de grafiek hierboven gaan over 2017). Huishoudens in Almere 

Haven hebben gemiddeld gezien het laagste gemiddelde besteedbare huishoudinkomen, huishoudens in 

Almere Hout het hoogste. Het gemiddelde besteedbare huishoudeninkomen is in alle stadsdelen 

toegenomen t.o.v. 2015. De toename in Almere Poort is relatief groot. In 2015 was het besteedbare 

huishoudinkomen in Poort gemiddeld lager dan Almere Buiten en Stad, in 2016 hoger. 
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Figuur 2: Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen (*€1000), Almere naar stadsdelen, particuliere 

huishoudens, excl. studentenhuishoudens, 2016 

Bron: CBS. Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV), 2016 

 

 

 

 Indeling wijken naar gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen (2016) 

 Hoger dan €46.100 

 €42.900 en met €46.100 

 €39.200 tot en met €42.900 

 €34.000 tot en met €39.200  

 €34.000 en lager 

 Geen gegevens 

Figuur 3: Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen, 2016, naar wijken. De wijken in de figuur zijn 

ingedeeld in 20% groepen, naar gemiddeld inkomen per wijk  

Bron: CBS. Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV), 2016 
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De inkomensverdeling over de wijken van Almere laat zien dat gemiddeld de laagste inkomens te vinden 

zijn in de centrumwijken en de (oudere) woonwijken daaromheen. Zie Bijlage 3 voor een overzicht van 

het gemiddelde inkomen per wijk.  

 

De inkomensverdeling in Almere kan ook vergeleken worden met de inkomensverdeling in Nederland. 

Als alle Nederlandse huishoudens naar inkomen worden verdeeld in vijf groepen van 20% en de 

inkomensgrenzen van deze groepen worden toegepast op Almere, is te zien dat er in Almere in 

verhouding tot in Nederland gemiddeld minder huishoudens met lage inkomens zijn. Almere heeft in 

vergelijking met de Nederlandse inkomensverdeling meer midden- en hoge inkomens. 

 

 

Figuur 4: Inkomensverdeling per 20%-groep van de landelijke verdeling besteedbaar 

huishoudeninkomen, particuliere huishoudens, excl. studentenhuishoudens, 2016 

Bron: CBS. Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV), 2016 

 

Het aandeel huishoudens met een inkomen tot 105% is in Almere in 2017 nagenoeg gelijk aan het 

landelijke gemiddelde. Het aandeel huishoudens met een inkomen tot 120% is net wat lager dan 

landelijk gemiddeld. In andere grote gemeenten zijn de percentages huishoudens met een inkomen tot 

105% en 120% van het sociaal minimum (soms aanzienlijk) hoger dan in Almere. 
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Figuur 5: Aandeel huishoudens met een inkomen tot 105% en 120% van het sociaal minimum 

(aantallen als aandeel van de particuliere huishoudens met een volledig jaarinkomen, exclusief 

studentenhuishoudens), Nederland en de grote gemeenten, 2017 

Bron: CBS 

 

Het percentage kinderen dat woont in een huishouden met een inkomen tot 105% en 120% sociaal 

minimum is in Almere wat hoger dan landelijk gemiddeld. Het beeld in Almere na voren komt over de 

percentages kinderen in minimahuishoudens is nagenoeg gelijk aan het beeld in Utrecht. In andere grote 

gemeenten zijn de percentages kinderen die opgroeien in huishoudens met een inkomen tot 105% en 

120% van het sociaal minimum (soms aanzienlijk) hoger dan in Almere. 

 

 

Figuur 6: Aandeel kinderen die opgroeien in een huishouden met een inkomen tot 105% en 120% van 

het sociaal minimum (aantallen als aandeel van het aantal kinderen in particuliere huishoudens met een 

volledig jaarinkomen, exclusief studentenhuishoudens), Nederland en de grote gemeenten, 2017 

Bron: CBS 
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2. Cliënten inkomensregelingen Almere 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de omvang en samenstelling van de cliëntenpopulatie 

van inkomensregelingen van de gemeente Almere. Inherent aan de inkomensregelingen is dat het 

inkomen van de huishoudens die er een beroep op doen in ieder geval niet hoger is dan 120% van het 

sociaal minimum (met uitzondering van bijzondere bijstand) en in de meeste gevallen niet hoger dan 

105%.  

 

De cliënten worden in beeld gebracht met behulp van diverse informatiebronnen. Het betreft 

registraties van zeven inkomensregelingen. De cliëntenpopulatie bestaat uit huishoudens die een 

bijstandsuitkering ontvangen en/ of gebruik maken van één of meerdere inkomensondersteunende 

regelingen uitgevoerd door de gemeente en één regeling uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank.
3
 

Huishoudens die géén gebruik maken van een van deze regelingen blijven in de analyse buiten beeld, er 

wordt daarom gesproken van ‘cliënten inkomensregelingen’ in plaats van over ‘minima’. Er worden 

binnen de cliëntenpopulatie twee inkomensniveaus onderscheiden: tot 105% van het sociaal minimum 

en 105-120% van het sociaal minimum. Daarnaast worden de cliënten beschreven aan de hand van een 

aantal achtergrondkenmerken.  

2.1 Omvang en ontwikkeling cliëntenpopulatie inkomensregelingen 
De cliëntenpopulatie van de inkomensregelingen van de gemeente Almere bedraagt in 2018 10.477 

huishoudens. Hiervan heeft het grootste deel van de huishoudens (84%) een inkomen tot 105% van het 

sociaal minimum. Van de huishoudens met een inkomensregeling heeft 16% heeft een inkomen tussen 

de 105% en 120% van het sociaal minimum. 

 

Het absolute aantal huishoudens met een inkomensregeling is in 2018 licht gedaald ten opzichte van 

2017, toen het totaal 10.582 huishoudens bedroeg. Ook in relatieve zin is het aandeel huishoudens in 

2018 met een regeling licht gedaald. In 2017 maakte 12,0% van de Almeerse huishoudens gebruik van 

een financiële regeling, in 2018 bedraagt dit aandeel 11,7%. 

 

In 2018 is ten opzichte van 2017 de balans tussen het gebruik van regelingen die beschikbaar zijn voor 

inkomens tot 105% en regelingen die ook beschikbaar zijn voor inkomens van 105% tot 120% sociaal 

minimum wat verschoven in de richting van het (uitsluitend) gebruik van regelingen die ook 

beschikbaar zijn voor inkomensgroep van 105% tot 120% sociaal minimum. In 2017 maakte 10,4% van 

de Almeerse huishoudens gebruik van een regeling die samengaat met een inkomen tot maximaal 105% 

sociaal minimum, in 2018 geldt dit voor 9,8% van de Almeerse huishoudens. In 2017 maakte 1,6% 

alleen gebruik van regelingen die ook beschikbaar zijn voor de inkomensgroep van 105% tot 120% 

sociaal minimum, in 2018 geldt dit voor 1,8% van de Almeerse huishoudens (deze huishoudens maken 

geen gebruik van regelingen voor de lagere inkomensgroep). De daling van het gebruik van het aantal 

huishoudens met een inkomen tot 105% sociaal minimum wordt vooral veroorzaakt door een lager 

gebruik van de reguliere bijstand. Het gebruik van een aantal andere regelingen die beschikbaar zijn 

voor deze inkomensgroep, zoals het gebruik van individuele inkomenstoeslag en het woonlastenfonds is 

in 2018 ten opzichte van 2017 wel toegenomen. De stijging van het percentage huishoudens dat alleen 

gebruik maakt van regelingen die ook door de wat hogere inkomensgroep gebruikt kunnen worden, lijkt 

vooral veroorzaakt te worden van een verschuiving van het gecombineerde gebruik van regelingen voor 

beide inkomensgroepen naar uitsluitend het gebruik van regelingen die ook beschikbaar zijn voor de 

hogere inkomensgroep.  

 

  

                                                           
3 Gemeente: Algemene Bijstand (uitkering Participatiewet, voorheen Wet Werk en Bijstand), Bijzondere Bijstand, 

Individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag), Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, 

Aanvullende ziektekostenverzekering, Woonlastenfonds. SVB (Sociale Verzekeringsbank): Aanvullende 

Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Deze bestanden zijn gekoppeld aan de BRP (Basisregistratie 

Persoonsgegevens) op persoonsniveau. Hieruit is een onderzoeksbestand ontstaan op persoons- en 

huishoudensniveau. Ook gegevens van de schulddienstverlening zijn hieraan gekoppeld.  
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Tabel 1: Aantal cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere, 2018 

Minimumniveau Aantal huishoudens Aandeel van alle 

huishoudens 

Tot 105% 8.848 9,8% 

105% tot 120% 1.629 1,8% 

Totaal cliënten 10.477 11,7% 

 

Figuur 6: Ontwikkeling Cliënten inkomensregelingen Almere (Aantallen huishoudens als aandeel van 

het totaal aantal huishoudens in Almere) 

NB: De gegevens over de aantallen minimahuishoudens over de periode 2008-2012 zijn omgerekend naar cliënten 

huishoudens inkomensregelingen. Dit leidt voor de jaren tot 2013 tot andere aandelen cliënten inkomensregelingen 

dan in de rapportage over 2015 weergeven zijn. In deze rapportage was het aandeel cliëntenhuishoudens ingeschat. 

 

Figuur 7 hieronder schetst een beeld van de ontwikkeling van het aantal cliëntenhuishoudens in Almere 

over de periode 2008-2018. 

 

 

Figuur 7: Ontwikkeling aantal cliëntenhuishoudens gemeentelijke regelingen, 2008 -2018 

Bron: Databestanden Minima 2008-2012, databestanden Cliënten inkomensregelingen 2013-2018 
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2.2. Duur gebruik inkomensregelingen 
Bijna vijf op de tien cliënten van gemeentelijke inkomensregelingen gebruikt vijf jaar of langer één of 

meerdere vormen van inkomensondersteuning, zie tabel 2 en figuur 8. Bij de huishoudens met een 

inkomen van 105% tot 120% van het sociaal minimum is een lager aandeel huishoudens voor een 

langere periode afhankelijk van inkomensondersteuning dan bij de totale cliëntenpopulatie.  

 

In 2018 is ten opzichte van 2017 het aandeel huishoudens dat 5 jaar of langer een regeling gebruikt licht 

toegenomen, het aandeel huishoudens dat korter dan 1 jaar een regeling gebruikt is afgenomen. 

 

Tabel 2 Duur gebruik inkomensregelingen 2018 (aantal huishoudens) 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere, 2018 

  

Cliënten met een 

inkomen tot 105% 

Cliënten met een 

inkomen van 105% -

120% 

Totaal cliënten 

Tot 1 jaar 1.218 321 1.539 

1 tot 3 jaar 1.692 599 2.291 

3 tot 5 jaar 1.251 219 1.470 

5 jaar of langer 4.687 490 5.177 

Totaal cliënten 8.848 1.629 10.477 

 

 

 

Figuur 8: Duur gebruik inkomensregelingen 2018 (percentage huishoudens) 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere, 2018 

2.3 Ruimtelijke spreiding cliënten inkomensregelingen 
De ruimtelijke spreiding van de cliëntenpopulatie van de gemeentelijke inkomensregelingen laat zien dat 

concentraties zich bevinden in de binnenring van Almere Haven, in de wijken die grenzen aan Centrum 

Almere Stad en in en rond het centrum van Almere Buiten. Dit zijn met name de oudere wijken van 

Almere met relatief veel sociale huurwoningen. 

 

De wijken met relatief de meeste huishoudens in de cliëntenpopulatie zijn Olympiakwartier, 

Staatsliedenwijk, De Laren, De Hoven en De Wierden. In Duin, Noorderplassen, en Homeruskwartier 

zijn relatief weinig cliënten inkomensondersteuning te vinden
4
. Zie Bijlage 3 voor een overzicht van het 

percentage cliëntenhuishoudens per wijk. 

                                                           
4 In een aantal wijken wonen in totaal 10 of minder huishoudens die gebruik maken van regelingen. Deze wijken 

staan niet weergeven in de figuur of tabel.  
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 Aandeel huishoudens met één of meer regelingen 

 8,33% of lager 

 8,33% tot en met 9,81% 

 9,81% tot en met 12,78% 

 12,78% tot en met 18,71% 

 Hoger dan 18,71% 

 Geen gegevens 

Figuur 9: Omvang cliëntenpopulatie inkomensregelingen Almere, 2018, naar wijken. De wijken in de 

figuur zijn ingedeeld in 20% groepen, naar aandeel huishoudens met regelingen 

Bij minder dan 10 huishoudens worden er geen gegevens op de kaart weergegeven. 

Bron: Databestand cliënten inkomensregelingen Almere 2018 
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Tabel 3: Wijken met de grootste en wijken met de kleinste cliëntenpopulatie inkomensregelingen 

Almere 2018 (aandeel van het totaal aantal huishoudens)  

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Bij minder dan 10 huishoudens worden wijken niet weergegeven. 

Top 10-grootste cliënten populatie 

inkomensregelingen 

 Top 10- kleinste cliëntenpopulatie 

inkomensregelingen 

Olympiakwartier 38%  Duin 2% 

Staatsliedenwijk 33%  Noorderplassen 3% 

De Laren 29%  Homeruskwartier+Hoge/Middenkant 5% 

De Hoven 27%  Nobelhorst+Twentsekant 5% 

De Wierden 26%  De Gouwen 7% 

Centrum Almere Haven 20%  Stripheldenbuurt 8% 

Molenbuurt+Poldervlak 20%  Muziekwijk Nrd+Hollandsekant 8% 

De Werven 19%  TdVaarten Zuid+Sallandsekant 8% 

Stedenwijk 18%  Eilandenbuurt 8% 

Centrum Almere Buiten 17%  Europakwartier+Lagekant 9% 

2.4 Kenmerken cliënten inkomensregelingen Almere 
Van de huishoudens die gebruik maken van één of meerdere financiële regelingen is bijna de helft 

(46%) een huishouden dat bestaat uit één persoon. Ook eenoudergezinnen en paren met kinderen 

maken met een aandeel van respectievelijk 21% en 19% vaak deel uit van de cliëntenhuishoudens. Vier 

van de tien huishoudens van de huishoudens in de cliëntenpopulatie heeft een gezinshoofd met een 

leeftijd tussen de 45 en 65 jaar. Bijna vier op de tien huishoudens in de populatie heeft een Nederlands 

gezinshoofd (39%), ook huishoudens met Surinaamse en overige- niet westerse gezinshoofden komen 

vaak voor met aandelen van 17%, respectievelijk 16%, van de cliëntenhuishoudens. 

 

Tabel 4: Kenmerken cliënten populatie inkomensregelingen Almere 2018 (% huishoudens): 

onderverdeling naar huishoudtype 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Huishoudtype Aandeel van de cliëntenhuishoudens 

Paar zonder kind 8% 

Paar met kind 19% 

Eenoudergezin 21% 

Alleenstaande 47% 

Institutioneel en overig 5% 

 

Tabel 5: Kenmerken cliënten populatie inkomensregelingen Almere 2018 (% huishoudens): 

onderverdeling naar leeftijd gezinshoofd 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Leeftijdsgroep gezinshoofd Aandeel van de cliëntenhuishoudens 

tot 25 jaar 5% 

25 tot 45 jaar 35% 

45 tot 65 jaar 41% 

65 en ouder 19% 
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Figuur 6: Kenmerken cliënten populatie inkomensregelingen Almere 2018 (% huishoudens): 

onderverdeling naar migratieachtergrond gezinshoofd 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Migratieachtergrond gezinshoofd Aandeel van de cliëntenhuishoudens 

Nederlands 39% 

Antilliaans/Arubaans 6% 

Surinaams 17% 

Turks 2% 

Marokkaans 6% 

Afrikaans 7% 

Overig niet-westers 16% 

Overig westers 7% 

 

Het gebruik van de regelingen door huishoudens met verschillende eigenschappen kan ook uitgezet 

worden tegen hoe vaak deze huishoudens in Almere voorkomen. Als het aantal cliëntenhuishoudens 

binnen een subgroep uitgezet wordt tegen het totaal aantal huishoudens binnen deze subgroep is het 

beeld dat het gebruik van regelingen relatief vaak voorkomt onder de volgende groepen huishoudens: 

eenoudergezinnen, institutionele en overige huishoudens
5
, en huishoudens met een overig niet-westers, 

Afrikaans, Marokkaans of een Antilliaans/Arubaans gezinshoofd. Zie figuur 10. 

  

                                                           
5
 Bij institutionele en overige huishoudens kan gedacht worden aan personen woonachtig in zorginstellingen en 

huishoudens van meer dan twee generaties 
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Figuur 10: Omvang cliëntenpopulatie inkomensregelingen Almere 2018, naar subgroep (aandeel van 

het aantal huishoudens in de verschillende subgroepen),  

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

2.5 Kinderen in huishoudens in de cliëntenpopulatie inkomensregelingen 
Het aantal kinderen tot 18 jaar dat opgroeit in een huishouden dat gebruik maakt van 

inkomensregelingen bedraagt in 2018 5.999 kinderen, of 12,7% van het totaal aantal kinderen in 

Almere. Dit aantal is wat lager dan in 2017 toen dit aantal 6.173 bedroeg (13,1% van het aantal 

kinderen). 

Het grootste deel van deze kinderen in huishoudens die gebruik maken van één of meerdere 

inkomensregelingen (cliëntenhuishoudens) behoort tot een huishouden met een inkomen op het laagste 

minimumniveau (tot 105% van het sociaal minimum). In 2018 geldt dit voor 88% van de kinderen in 

cliëntenhuishoudens. Net zo als bij het overzicht van het aantal cliëntenhuishouden naar 

inkomensgroep, heeft er bij het aantal kinderen dat opgroeit in cliëntenhuishoudens er een verschuiving 

plaatsgevonden naar de wat hogere inkomensgroep. In 2017 maakte 91% van de kinderen die opgroeien 

in een cliëntenhuishouden nog deel uit van een huishouden met een inkomen op het laagste 

inkomensniveau.  
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Figuur 11: Ontwikkeling aantal kinderen in huishoudens die gebruik maken van een gemeentelijke 

regeling 2008-2018. 

Bron: Databestanden Minima 2008-2012, databestanden Cliënten inkomensregelingen 2013-2018 

 

Tabel 7: Kenmerken kinderen in huishoudens in cliëntenpopulatie inkomensregelingen Almere 2018 (% 

kinderen), onderverdeling leeftijd van het kind. 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Leeftijd van het kind Aandeel van de cliëntenhuishoudens 

Nul tot vier jaar 18% 

Vier tot twaalf jaar 47% 

Twaalf tot 18 jaar 35% 

 

Tabel 8: Kenmerken kinderen in huishoudens in cliëntenpopulatie inkomensregelingen Almere 2018 (% 

kinderen), onderverdeling huishoudentype 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Huishoudtype Aandeel van de 

cliëntenhuishoudens 

Paar met kind 34% 

Eenoudergezin 65% 

Overige huishoudens waaronder institutionele 

huishoudens 

1% 
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Tabel 9: Kenmerken kinderen in huishoudens in cliëntenpopulatie inkomensregelingen Almere 2018 (% 

kinderen), onderverdeling migratieachtergrond gezinshoofd 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Migratieachtergrond gezinshoofd Aandeel van de cliëntenhuishoudens 

Nederlands 23% 

Antilliaans/Arubaans 6% 

Surinaams 22% 

Turks 2% 

Marokkaans 12% 

Afrikaans 11% 

Overig niet-westers 20% 

Overig westers 5% 

 

Het aantal kinderen in verschillende typen huishoudens die gebruik maken van inkomensregelingen kan 

uitgezet worden tegen het totaal aantal kinderen binnen deze verschillende typen huishoudens. Zo 

bekeken behoren kinderen in eenoudergezinnen naar verhouding relatief vaak tot huishoudens die 

gebruik maken van één of meer inkomensregelingen (33% van de kinderen in eenoudergezinnen maakt 

deel uit van een cliëntenhuishouden).  

 

Ook is het aantal kinderen dat opgroeit in een institutioneel huishoudens als aandeel van het totaal 

aantal kinderen dat opgroeit in institutionele huishoudens in verhouding hoog. Echter, het totaal aantal 

kinderen waar het overgaat is laag. Het weergegeven percentage heeft voor kinderen die opgroeien in 

institutionele huishoudens daarom alleen indicatief een waarde. Het aandeel kinderen in 

tweeoudergezinnen dat opgroeit in een cliëntenhuishouden is juist fors lager dan gemiddeld.  

 

Tussen de drie leeftijdsgroepen zijn er niet zulke grote verschillen in het aandeel kinderen dat tot 

huishoudens behoort in de cliëntenpopulatie. Kinderen in huishoudens waarvan het hoofd van 

Afrikaanse, Antilliaanse/Arubaanse of overige niet-westerse herkomst is groeien relatief het vaakst op in 

huishoudens die afhankelijk zijn van gemeentelijke inkomensondersteuning. Voor kinderen in 

huishoudens met een hoofd van Nederlandse of overig westerse achtergrond geldt dit het minst.  
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Figuur 12: Aandeel kinderen in huishoudens in cliëntenpopulatie inkomensregelingen Almere 2018 

naar subgroep. 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018  
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3. Langdurige cliënten inkomensregelingen Almere 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van huishoudens die langdurig cliënt zijn van de verschillende 

inkomensregelingen. Voor het vaststellen van langdurigheid wordt in dit hoofdstuk uitgegaan van een 

duur van de cliëntrelatie van inkomensregelingen van ten minste drie jaar, en van een inkomen tot 

105% van het sociaal minimum. Drie jaar is een periode die ook in andere gemeenten vaak gebruikt 

wordt om langdurigheid van de minimumsituatie vast te stellen. 

3.1 Omvang en spreiding langdurige cliëntenpopulatie 
Het aantal huishoudens dat langdurig cliënt is van één of meerdere Almeerse inkomensregelingen en 

een inkomen heeft tot 105% van het sociaal minimum is 5.938 in 2018. Dit aantal is vrijwel gelijk aan 

dan in 2017 toen het aantal 5.950 bedroeg. Het aantal langdurige cliënten als aandeel van alle 

cliëntenhuishoudens is 57%. In totaal betreft het 6,6% van alle Almeerse huishoudens.  

 

 

 

Figuur 13: Indeling cliënten inkomensregelingen Almere naar duur (% cliëntenhuishoudens) 

Bron: Databestanden cliënten inkomensregelingen 2013-2018 

 

De spreiding van de langdurige cliënten op het laagste minimumniveau over de stad komt grotendeels 

overeen met de spreiding van alle minimahuishoudens. Vooral de (oudere) wijken in en om de 

stadsdeelcentra hebben een relatief grote langdurige cliëntenpopulatie. Van alle wijken bevinden naar 

verhouding de meeste langdurige cliënten met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum zich in 

Staatsliedenwijk, Olympiakwartier, De Hoven, de Wierden en De Laren. In deze wijken heeft zo’n 15-

20% van de huishoudens drie jaar of langer een inkomen op het laagste minimumniveau
6
. Zie Bijlage 3 

voor een overzicht van het percentage langdurige cliëntenhuishoudens tot 105% per wijk.  

 

                                                           
6 In een aantal wijken wonen in totaal 10 of minder huishoudens die langdurig gebruik maken van regelingen. Deze 

wijken staan niet weergeven in de figuur. 
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Figuur 14: Omvang populatie langdurige cliënten inkomensregelingen Almere, 2018 naar wijken. De 

wijken in de figuur zijn ingedeeld in 20% groepen, naar het aandeel langdurige cliënten 

Bij minder dan 10 huishoudens worden er geen gegevens op de kaart weergegeven. 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

 Aandeel langdurige cliënten inkomensregelingen naar wijk 

 4,39% of lager 

 4,39% tot en met 5,78% 

 5,78% tot en met 7,10% 

 7,10% tot en met 11,31% 

 Hoger dan 11,31% 

 Geen gegevens 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 
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3.2 Kenmerken langdurige cliënten inkomensregelingen  
Bijna de helft van de langdurige cliënten met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum is 

alleenstaand (49%) en bijna een kwart is een eenoudergezin (23%). 18% van de langdurige cliënten is 

een tweeoudergezin. Van de grootste groep langdurige cliënten is het hoofd tussen de 45 en 65 jaar oud. 

Een derde is jonger dan 45 en 22% is ouder dan 65 jaar. Er zijn nauwelijks langdurige cliënten met een 

gezinshoofd dat jonger is dan 25 jaar. Wat betreft de herkomst heeft de grootste groep binnen de 

langdurige cliëntenpopulatie een Nederlandse migratieachtergrond. De daaropvolgende grootste 

groepen hebben een Surinaamse of een overig niet-westerse achtergrond. 

 

Tabel 10: Kenmerken langdurige cliënten populatie met inkomen tot 105% van het sociaal minimum, 

Almere 2018, onderverdeling huishoudentype 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Huishoudtype Aandeel langdurige cliëntenhuishoudens 

Paar zonder kinderen 7% 

Paar met kinderen 18% 

Eenoudergezin 23% 

Alleenstaande 49% 

Overig & Institutioneel 3% 

 

Tabel 11: Kenmerken langdurige cliënten populatie met inkomen tot 105% van het sociaal minimum, 

Almere 2018, onderverdeling leeftijd gezinshoofd 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Leeftijd gezinshoofd Aandeel langdurige cliëntenhuishoudens 

tot 25 jaar 1% 

25 tot 45 jaar 32% 

45 tot 65 jaar 46% 

65 en ouder 22% 

 

Tabel 12: Kenmerken langdurige cliënten populatie met inkomen tot 105% van het sociaal minimum, 

Almere 2018, onderverdeling migratieachtergrond gezinshoofd 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Migratieachtergrond gezinshoofd Aandeel langdurige cliëntenhuishoudens 

Nederlands 37% 

Antilliaans/Arubaans 5% 

Surinaams 16% 

Turks 2% 

Marokkaans 8% 

Afrikaans 8% 

Overig niet-westers 17% 

Overig westers 7% 

 

Het aantal langdurige cliëntenhuishoudens in de verschillende subgroepen kan ook uitgezet worden 

tegen het totale aantal Almeerse huishoudens binnen deze groepen. Op deze manier weergegeven wordt 

duidelijk dat het aandeel langdurige cliëntenhuishoudens naar verhouding hoog is binnen de volgende 

groepen: eenoudergezinnen, huishoudens met een Marokkaans, Afrikaans, Overig niet-westers of 

Antilliaans/ Arubaans gezinshoofd. Huishoudens met een gezinshoofd in een oudere leeftijdsgroep zijn 

wat vaker langdurig cliënt dan huishoudens met een gezinshoofd in een jongere leeftijdsgroep.  
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Figuur 15: Omvang langdurige cliënten populatie met inkomen tot 105% Almere 2018, naar subgroep 

(% huishoudens) 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018  
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3.3 Kinderen in huishoudens in de langdurige cliëntenpopulatie 

inkomensregelingen 
Het aantal kinderen dat tot een huishouden behoort dat langdurig cliënt is en een inkomen heeft tot 

105% van het sociaal minimum, is 3.527 kinderen in 2018 wat neerkomt op 7,5% van alle minderjarige 

kinderen in Almere. Dit is in aantal een lichte daling ten opzichte van 2017. Toen betrof het 3.625 

kinderen, wat neerkwam op 7,7% van alle minderjarige kinderen.  

 

Van de kinderen die opgroeien in een huishouden dat langdurig gebruik maakt van één of meerdere 

inkomensregelingen is bijna de helft (47%) 4 tot 12 jaar oud. Bijna vier van de tien kinderen in deze 

situatie zijn 12 tot 18 jaar oud. Net iets meer dan tweederde van de kinderen die opgroeien in een 

huishouden dat langdurig een laag inkomen heeft, groeit op in een eenoudergezin (68%). Net iets meer 

dan twee van de tien kinderen die opgroeien in een huishouden met langdurig een laag inkomen woont 

in een huishouden met een Nederlands gezinshoofd (21%).  

 

Tabel 13: Kenmerken kinderen in huishoudens in de langdurige cliëntenpopulatie met inkomen tot 

105% van het sociaal minimum Almere 2018, onderverdeling leeftijd kind. 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Leeftijd van het kind Aandeel van de langdurige cliëntenhuishoudens 

0 tot 4 jaar 14% 

4 tot 12 jaar 47% 

12 tot 18 jaar 39% 

 

Tabel 14: Kenmerken kinderen in huishoudens in de langdurige cliëntenpopulatie met inkomen tot 

105% van het sociaal minimum Almere 2018, onderverdeling huishoudentype. 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Huishoudtype Aandeel van de langdurige 

cliëntenhuishoudens 

Paar met kind 31% 

Eenoudergezin 68% 

Overige huishoudens waaronder institutionele 

huishoudens 

1% 

 

Tabel 15: Kenmerken kinderen in huishoudens in de langdurige cliëntenpopulatie met inkomen tot 

105% van het sociaal minimum Almere 2018, onderverdeling migratieachtergrond gezinshoofd. 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Migratieachtergrond Aandeel van de langdurige cliëntenhuishoudens 

Nederlands 21% 

Antilliaans/Arubaans 6% 

Surinaams 21% 

Turks 2% 

Marokkaans 15% 

Afrikaans 12% 

Overig niet-westers 18% 

Overig westers 5% 
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4. Gebruik van inkomensregelingen 
In dit hoofdstuk komt het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen aan de orde. De 

informatie is gebaseerd op analyse van de onderstaande registraties:  

 

Inkomensregeling Doelgroep Ingedeeld in  

inkomenscategorie in 

onderzoeksbestand 

Algemene bijstand (uitkering 

Participatiewet, voorheen Wet 

werk en bijstand) 

Huishoudens met een hoofd jonger dan 65 jaar, met 

onvoldoende inkomen of vermogen om van te leven. 

Tot 105% 

Aanvullende 

Inkomensvoorziening Ouderen 

(AIO) 

Oudere huishoudens (65+) met inkomen dat lager is 

dan het sociaal minimum (meestal bij onvolledige 

AOW). 

Tot 105% 

Bijzondere Bijstand Huishoudens met een laag inkomen, met 

noodzakelijke kosten in een bijzondere situatie zonder 

dat daarvoor een voorliggende voorziening beschikbaar 

is.  

105%-120%, als geen 

gebruik van regeling 

waarvoor categorie tot 

105% geldt 

Individuele inkomenstoeslag 

(voor 2015: 

Langdurigheidstoeslag) 

Huishoudens met een hoofd tussen 23 en 65 jaar, die 

gedurende 5 jaar of langer een inkomen hebben tot het 

sociaal minimum. 

Tot 105% 

Kwijtschelding gemeentelijke  

belastingen en heffingen 

Huishoudens met een inkomen tot het sociaal 

minimum. 

Tot 105% 

Woonlastenfonds Huishoudens met huurtoeslag waarop een 

kwaliteitskorting* is toegepast, die gedurende 3 jaar of 

langer een inkomen hebben tot het sociaal minimum, 

waarvan ze 1 jaar een inkomen mogen hebben gehad 

tot 120% van het sociaal minimum.  

Tot 105% 

Collectieve 

ziektekostenverzekering minima 

Huishoudens met een inkomen tot 130% van het 

sociaal minimum.  

105%-120%, als geen 

gebruik van regeling 

waarvoor categorie tot 

105% geldt 

* Boven de kwaliteitskortingsgrens moet de klant zelf bijdragen in de hoge huur en dekt de huurtoeslag niet volledig de 

meerkosten.  

 

Toelichting inkomenscategorieën / minimumniveaus:  

In het onderzoeksbestand zijn alle Almeerse huishoudens ingedeeld in drie inkomenscategorieën: 1. tot 

105% van het sociaal minimum, 2. 105%-120% van het sociaal minimum en 3. meer dan 120% van 

het sociaal minimum: 

• Er is gekozen voor de grens van 105% (in plaats van 100%) aangezien ouderen met een 

inkomen op bijstandsniveau door belastingregels op een inkomen van 105% van het sociaal 

minimum uitkomen. De overige huishoudens die de betreffende inkomensregelingen gebruiken 

hebben wel een inkomen tot 100% van het sociaal minimum, maar de groep ouderen is te klein 

om er een aparte categorie voor te maken.  

• Er is gekozen voor de grens van 120% aangezien mensen tot ongeveer die grens aanspraak 

kunnen maken op bijzondere bijstand.
7
 Bij huishoudens met alleen de collectieve 

ziektekostenverzekering minima is gekozen om die ook onder de tweede categorie te laten 

vallen, aangezien niet vastgesteld kan worden of ze onder of boven 105% en onder of boven 

120% van het sociaal minimum zitten. Bovendien is voor een aparte categorie 120%-130% het 

aantal huishoudens te klein. 

• Huishoudens die in de laatste categorie vallen maken geen gebruik van de inkomensregelingen. 

Bij dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat deze huishoudens een inkomen hebben dat hoger 

ligt dan 120% van het sociaal minimum.  

  

                                                           
7
 Bijzondere bijstand wordt toegekend afhankelijk van de financiële draagkracht van het huishouden. Het komt niet 

vaak voor dat huishoudens die bijzondere bijstand krijgen een inkomen hebben hoger dan 120% van het sociaal 

minimum. 
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4.1 Gebruik regelingen 
In 2018 maken 10.477 huishoudens gebruik van één of meerdere gemeentelijke 

inkomensondersteunende regelingen (inclusief AIO, uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank). Dit 

is wat lager dan in 2017, toen dat aantal 10.582 bedroeg.  

 

Van de zeven inkomensregelingen is in 2018 ten opzichte van 2017 het gebruik van vier regelingen 

toegenomen. De toename is het grootst bij het individuele inkomenstoeslag(+8%) en bij het 

woonlastenfonds (+6%). Het gebruik van de drie regelingen is afgenomen. De afname is het grootste bij 

de algemene bijstand (-8%), ook het gebruik van de kwijtschelding gemeentebelasting en de bijzondere 

bijstand is gedaald.  

 

Figuur 16: Gebruik inkomensregelingen Almere 2009-2018 (aantal huishoudens)
8
 

NB: De bovenstaande aantallen zijn gegevens op huishoudniveau. Per huishouden kunnen meerdere cliënten voorkomen. 

Bron: Databestanden Cliënten inkomensregelingen Almere 2013-2018, minimabestanden 2009-2012  

                                                           
8 Gegevens over het gebruik van kwijtschelding zijn voor de jaren 2015 -2017 aangepast op basis van meer recente 

gegevens. 
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Binnen de cliëntenpopulatie inkomensregelingen met een inkomen tot 105% worden in 2018 de 

regelingen Kwijtschelding gemeentebelastingen en de Algemene bijstand het meest gebruikt. In totaal 

65% van de cliëntenpopulatie met een inkomen tot 105% maakte gebruik van de kwijtschelding 

gemeentebelastingen, 61% van de algemene bijstand. In 2018 is ten opzichte van 2017 vooral het 

gebruik van de algemene bijstand afgenomen, en het gebruik van individuele inkomenstoeslag en 

woonlastenfonds toegenomen. 

 

Binnen de huishoudens met een inkomen tussen de 105% en 120% van het sociaal minimum uit de 

cliëntenpopulatie maakt het grootste deel (57%) van de huishoudens gebruik van bijzondere bijstand. 

46% van de huishoudens maakt (daarnaast) gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering minima. 

Het gebruik van de bijzonder bijstand binnen cliëntenhuishoudens met een inkomen van 105-120% is 

hiermee in 2018 licht toegenomen ten opzichte van 2017, het gebruik van de ziektekostenverzekering 

licht afgenomen. De overige regelingen; algemene bijstand, het woonlastenfonds, individuele 

inkomenstoeslag en aanvullende bijstand voor ouderen kunnen alleen gebruikt worden door 

huishoudens op het laagste minimumniveau. 

 

Tabel 16: Gebruik inkomensregelingen Almere 2017 en 2018 (% cliëntenhuishoudens) 

 Inkomen tot 105% 

van 

sociaal minimum 

Inkomen van 105% tot  

120% van sociaal 

minimum 

Totale 

cliëntenpopulatie 

inkomensregelingen 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Algemene Bijstand 64% 61% - - 56% 52% 

Aanvullende 

Inkomensvoorziening Ouderen 

7% 8% - - 6% 6% 

Bijzondere Bijstand 30% 29% 56% 

 

57% 34% 34% 

Individuele inkomenstoeslag 18% 20% - - 16% 17% 

Kwijtschelding 

gemeentebelasting 

64% 65% - - 56% 55% 

Woonlastenfonds 25% 27% - - 22% 23% 

Collectieve 

ziektekostenverzekering minima 

26% 26% 47% 

 

46% 29% 30% 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2017, 2018 

4.2 Stapeling gebruik regelingen 
Binnen de cliëntenpopulatie van inkomensregelingen verschilt het gebruik van het aantal regelingen. 

Het aandeel huishoudens dat één regeling gebruikt is 41% en het aandeel dat er twee gebruikt is 26%. 

Er zijn 80 huishoudens die zes van de zeven inkomensregelingen gebruiken wat neerkomt op een klein 

procent van de cliëntenpopulatie. Geen enkel huishouden doet een beroep op alle zeven 

inkomensregelingen. Dat komt doordat de AIO-regeling (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) 

bestemd is voor 65-plussers, terwijl de bijstand bestemd is voor personen jonger dan 65 jaar. De 

doelgroepen van deze regelingen sluiten elkaar uit. 
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Tabel 17: Stapeling gebruik inkomensregelingen 2018 

Aantal inkomensregelingen Aantal huishoudens Percentage 

cliëntenhuishoudens 

1 4.264 41% 

2 2.696 26% 

3 1.758 17% 

4 1.135 11% 

5 544 5% 

6 80 0,8% 

7 0 0 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

 

Van de huishoudens die één regeling gebruiken, gebruikt 27% de kwijtscheldingen 

gemeentebelastingen, 26% algemene bijstand, en 21% bijzondere bijstand. Van de huishoudens die één 

regeling gebruiken, maakt 16% gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering. 

4.3. Gebruik regelingen naar duur cliëntrelatie 
Het gebruik van de algemene bijstand, de aanvullende inkomstenverzekering ouderen, de collectieve 

ziektekostenverzekering en de kwijtschelding gemeentebelasting is bij langdurige clienten (soms fors) 

hoger dan onder huishoudens met een clientrelatie korter dan drie jaar. Van de bijzondere bijstand 

maken juist meer huishoudens met een korte clientrelatie gebruik. De individuele inkomenstoeslag en 

het woonlastenfonds zijn bestemd voor huishoudens die langdurig van een minimuminkomen moeten 

rondkomen. Niet-langdurige clienten kunnen hier geen gebruik van maken. 

 

 

Figuur 17: Gebruik inkomensregelingen Almere 2018, naar duur clientrelatie (% huishoudens van 

betreffend inkomensniveau) 

Bron: Databestand Clienten inkomensregelingen Almere 2018 
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4.4 Dieper in op het gebruik van bijzondere bijstand 
In 2018 hebben 3.795 cliënten in 3.526 huishoudens bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente 

Almere. Het totaal aantal cliënten bijzondere bijstand is in 2018 hiermee met 2% afgenomen ten 

opzichte van het aantal van 3.853 cliënten uit 2017. In totaal is een bedrag van €5.863.662 

uitgekeerd, wat een groei betekent van 3% ten opzichte van het uitgekeerde bedrag van €5.689.795 

uit 2017. Het gemiddeld uitgekeerde bedrag per unieke cliënt in 2018 bedraagt € 1.545, wat 5% hoger 

is dan in 2017, toen dit bedrag €1.477 bedroeg. 

 

Zeven van de tien cliënten hebben in 2018 één soort bijzondere bijstand gekregen (71%). Twee van de 

tien cliënten hebben twee soorten ontvangen. Dit is een soortgelijk beeld als over 2017. 

 

Tabel 18; Stapeling gebruik bijzondere bijstand 

Bron: Databestand Bijzondere bijstand Almere, 2018, bewerking O&S Almere 

Aantal soorten bijzondere 

bijstand 

Aantal cliënten bijzondere 

bijstand 

Aandeel cliënten (% unieke 

cliënten) 

1 2.710 71% 

2 761 20% 

3 272 7% 

4 42 1% 

5 of meer 10 0% 

Totaal 3.795 100% 

 

Zowel in termen van het aantal cliënten als in termen van het bedrag, is in 2018 in Almere het meest 

gebruik gemaakt van de vergoeding voor bewindvoeringskosten. Hiervan maakte wat meer dan de helft 

van de cliënten bijzondere bijstand gebruik
9
. In 2016 en 2017 was zowel het aantal cliënten dat een 

bijzondere bijstand ontvangen had voor bewindvoering als het totale bedrag aan bewindvoeringskosten 

toegenomen. Deze toename zet in 2018 door, het aantal (niet unieke) cliënten dat bijzondere bijstand 

krijgt voor bewindvoering is in 2018 ten opzichte van 2017 met 8% toegenomen. Het totaal uitgekeerde 

bedrag is toegenomen met 9%. Andere grote posten in termen van het aantal gebruikers zijn de kosten 

voor rechtsbijstand (15% van de gebruikers, 3% van de kosten), woonkosten (14% van de gebruikers, 

8% van de kosten) en kosten voor inrichting en huisraad (14% van de gebruikers, 11% van de kosten). 

De hoogste vergoeding per cliënt werd gemiddeld betaald voor kinderopvang, gevolgd door aanvullende 

bijstand voor personen jonger dan 21 jaar. 

 

  

                                                           
9 Bewindvoering kan toegewezen worden door de rechter. Bij huishoudens met een laag inkomen komen de kosten 

ten laste van de bijzondere bijstand. 
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Tabel 19: Aantal cliënten bijzonder bijstand en bedragen Almere 2018, naar soort bijzondere bijstand 
 

Cliënten 

bijzondere 

bijstand 

(aantal) 

Aandeel 

cliënten (% 

unieke 

cliënten) 

Bedrag Aandeel 

bedrag (% 

totaal) 

Gem.bedrag 

per cliënt 

(€) 

Bewindvoeringskosten 2144 56% 3.246.501 55% 1.514 

Kosten inrichting/huisraad 515 14% 646.078 11% 1.255 

Aanvullende bijstand < 21 99 3% 518.206 9% 5.234 

woonkosten 526 14% 447.207 8% 850 

Overige kosten 154 4% 169.926 3% 1.103 

Rente/Aflossing 

schulddelging 

456 12% 163.577 3% 359 

Rechtsbijstand 551 15% 153.116 3% 278 

levensonderhoud en -

gebeurtenissen 

161 4% 137.583 2% 855 

Financieel gerelateerde 

kosten 

126 3% 94.259 2% 748 

Kinderopvang (geen 

uitstr.bev) 

15 0% 81.860 1% 5.457 

toeslagen 240 6% 63.855 1% 266 

Overige kosten 

fin.transacties 

143 4% 63.122 1% 441 

vervoers- en reiskosten 57 2% 37.133 1% 651 

Individuele Studietoeslag 9 0% 18.697 0% 2.077 

(para) medische kosten 29 1% 15.257 0% 526 

dieet- en maaltijdskosten 10 0% 10.452 0% 1.045 

Terugboeking ontvangst 33 1% -3.166 0% -96 

Totaal 3.795 (unieke 

cliënten) 

 5.863.662 

 

 1.545 

Bron: Databestand Bijzondere bijstand Almere, 2018, bewerking O&S Almere 

* Bij minder dan 10 cliënten of minder wordt ‘x’ weergeven 

4.5 Kindgerelateerde fondsen 
Verschillende organisaties proberen in Almere om de ontplooiingskansen van kinderen uit 

minimahuishoudens te vergroten. Dit doen ze bijvoorbeeld door deelname aan culturele activiteiten of 

lidmaatschap van een sportvereniging mogelijk te maken, of te voorzien in noodzakelijke spullen 
10

.  

 

Tabel 20: Bereik kindgerelateerde fondsen 2016-2018 

  2016 2017 2018 

Jeugdfonds Sport 

en Cultuur 

(voorheen: 

jeugdsportfonds / 

jeugdcultuurfonds) 

Sportparticipatie 1342 1315 1969 

Zwemles  778 655 

Cultuurparticipatie 360 473 489 

Fonds Bijzondere 

Noden 

Noodhulp 178 269 548 

Kindervakantieland Vakantie 180 180 180 

Stichting Weekje 

Weg (bereikte 

gezinnen) 

Vakantie 18 18 15 

Totaal  2078 3033 3856 

Bron: Afdeling Werk en Inkomen 

                                                           
10 De tabel is aangepast t.o.v. de voorafgaande jaren. Anders dan in de rapportages over de voorafgaande jaren 

staan alleen gegevens over de jaren 2016-2018 weergegeven. Voor oudere gegevens, vanaf het jaar 2011, wordt 

verwezen naar de rapportage over het jaar 2017. 
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5. Inschatting huishoudens met een laag inkomen en laag vermogen 
Met behulp van niet-openbare data van het CBS over het jaar 2017 is (binnen de CBS-omgeving) een 

model opgesteld dat op basis van de eigenschappen van huishoudens inschat hoeveel huishoudens in 

Almere een laag inkomen en een laag vermogen hebben (gebruik CBS-microdata). Met huishoudens 

met een laag inkomen en een laag vermogen worden hierbij huishoudens bedoeld met een inkomen van 

maximaal 120% sociaal minimum en een vermogen van maximaal het bedrag dat toegestaan is voor 

huishoudens in de bijstand. Deze huishoudens worden hier verder ‘huishoudens met een laag inkomen’ 

genoemd.  

 

Het model gebruikt eigenschappen van huishoudens zoals de huishoudsamenstelling en de woonsituatie 

om in te schatten hoeveel huishoudens een laag inkomen hebben. Zie bijlage 1 voor de 

modelomschrijving. 

 

Met behulp van dit model wordt ingeschat dat in 2018 (peildatum 1 januari 2019) in totaal (afgerond) 

13.370 huishoudens in Almere een laag inkomen en laag vermogen hebben. Uitgezet tegen het totaal 

aantal huishoudens heeft naar schatting zo 14,9% van de Almeerse huishoudens in 2018 een laag 

inkomen, een lichte groei ten opzichte van 2016 (12.570 huishoudens, 14,6%). 

 

Een reden voor deze lichte toename kan liggen in de ontwikkeling van de bevolking. Het totaal aantal 

inwoners is in 2018 ten opzichte van 2016 toegenomen en ook de bevolkingssamenstelling is licht 

veranderd. Een aantal groepen huishoudens met een relatief grotere kans op het hebben van een laag 

inkomen zijn in 2018 ten opzichte van 2016 relatief wat groter geworden. Zo is bijvoorbeeld het aantal 

alleenstaanden als aandeel binnen het totaal huishoudens wat toegenomen. 

 

Het model is gemaakt onder de aanname dat de situatie hetzelfde blijft en de (economische) context 

niet sterk verandert. Voor de jaren 2016 en 2017 was dit een geldige veronderstelling. Binnen de CBS-

omgeving was het mogelijk om op basis van het model dat opgesteld was voor het jaar 2017, het aantal 

huishoudens met een laag inkomen in 2016 zeer goed in te schatten. 

 

Het is echter goed mogelijk dat het model voor 2018 het aantal en aandeel huishoudens met een laag 

inkomen overschat. Uit een vergelijking tussen 2018 en 2016 blijkt namelijk dat de context in 2018 

mogelijk wel veranderd is ten opzichte van 2016 en 2017. 

 

Het percentage huishoudens dat gebruik maakt van inkomensregelingen in 2016 en 2018 is voor beide 

jaren hetzelfde, en het aandeel huishoudens dat gebruik maakt van regelingen die gelden voor de laagste 

inkomenscategorie is in 2018 ten opzichte van 2016 juist afgenomen. Verder geldt dat op nationaal 

niveau in 2018 de werkloosheid is gedaald ten opzichte van 2016 en 2017. 

 

Deze ontwikkelingen kunnen erop duiden dat de ingeschatte aantal van 13.370 huishoudens met een 

laag inkomen en het ingeschatte aandeel van 14,9% huishoudens met een laag inkomen een 

overschatting zijn. De ‘echte’ aantallen zijn mogelijk lager. 
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6. Schulden 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van huishoudens die cliënt zijn van de Almeerse 

schuldenaanpak. Vanaf 1 januari 2013 is een nieuwe aanpak van schuldenproblematiek van start gegaan 

in Almere
11
, waarin niet meer gesproken wordt over schuldhulpverlening, maar over 

schulddienstverlening (SDV). Met deze aanpak wil de gemeente Almere (een perspectief op) 

maatschappelijke participatie van mensen met schulden bevorderen door hun financiële zelfredzaamheid 

te stimuleren. Daarnaast wil de gemeente onnodige maatschappelijke kosten als gevolg van 

schuldenproblematiek bij inwoners voorkomen. Binnen de aanpak van schuldenproblematiek worden, 

afhankelijk van de persoonlijke situatie, twee mogelijke resultaten nagestreefd: 

1. een duurzame schuldenvrije toekomst;  

2. een toekomst waarin de schuldenlast duurzaam gestabiliseerd is.  

Het gevolg hiervan is dat de gemeente accepteert dat er een groep schuldenaren is voor wie een 

schuldenvrije toekomst niet op korte termijn (en in sommige gevallen zelfs nooit) is weggelegd. De 

interventies die geboden worden om de schuldenlast duurzaam te stabiliseren worden met 

‘ondersteuning bij schuldstabilisatie’ (OSS) aangeduid. Het traject OSS wordt uitgevoerd door 

Almeerse zorgaanbieders en gecoördineerd door Maatwerk-OSS (Zorggroep Almere). De screening, 

adviesgesprekken en de SDV- trajecten worden uitgevoerd door één uitvoeringsorganisatie; 

PLANgroep.  

6.1 Omvang cliëntenpopulatie schuldenaanpak  
Huishoudens die budgetproblemen hebben kunnen zich voor advies wenden tot PLANgroep Almere, 

waarna een intakegesprek wordt gevoerd. Vervolgens wordt door PLANgroep bekeken of de cliënt een 

schulddienstverleningstraject kan volgen, of dat ondersteuning bij het stabiliseren van de schulden een 

betere oplossing is. De uitkomst kan ook zijn dat het bij een adviesgesprek blijft.  

 

In totaal zijn 1.687 unieke Almeerse huishoudens cliënt (geweest) bij PLANgroep in 2018. Dit betreft 

1,9% van alle Almeerse huishoudens. Deze 1.687 huishoudens hebben in 2018 gezamenlijk 1.729 

trajecten gevolgd, dit betekent dat ze gebruik hebben gemaakt van schulddienstverlening, een 

doorverwijzing naar ondersteuning bij schuldstabilisatie en/ of advies ontvangen hebben. Het 

allergrootste deel van de huishoudens die een traject in 2018 volgen of gevolgd hebben, volgt één 

traject.  

 

 

Figuur 18: Typen schulddienstverlening PLANgroep 2018 (aantal huishoudens) 

NB: Cijfers kunnen afwijken van de jaarverslagen van PLANgroep, aangezien daarin om aantallen cliënten gaat en in deze 

rapportage over huishoudens. Per huishouden kunnen meerdere cliënten voorkomen 

                                                           
11 Gemeente Almere (2012) Schuldenaanpak in Almere = Werken met klantprofielen. Beleidsplan aanpak 

schuldenproblematiek 2013 - 2017 
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Van de huishoudens die in 2018 één of meerdere trajecten gevolgd hebben, heeft het merendeel (71%) 

gebruik gemaakt van schulddienstverlening. Een kleiner deel van de trajecten (28%) is gericht op 

ondersteuning van schuldstabilisatie. Een beperkt aandeel van de trajecten in 2018 betrof advies (3%). 

 

In 2017 waren 1.826 huishoudens cliënt bij PLANgroep, 2,1% van alle Almeerse huishoudens. Het 

aantal trajecten en het aantal unieke huishoudens die cliënt zijn bij de Almeerse schuldenaanpak zijn in 

2018 beiden met 8% afgenomen ten opzichte van 2017. In 2017 waren beiden nog met 8% toegenomen 

ten opzichte van 2016. 

6.2 Kenmerken huishoudens in cliëntenpopulatie schuldenaanpak 
Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum zijn oververtegenwoordigd onder 

cliënten schulddienstverlening. Van de cliëntenhuishoudens schulddienstverlening heeft 58% een 

inkomen tot 120% van het sociaal minimum, bij de totale populatie van Almere is dit aandeel 11,7%. 

Het aandeel cliëntenhuishoudens schulddienstverlening met een inkomen tot 120% ligt hiermee in 2018 

net wat hoger dan in 2017. In 2017 had 55% van cliëntenhuishoudens een inkomen van 120% sociaal 

minimum of lager, waarvan 47% een inkomen tot 105%, en 8% een inkomen van 105% tot 120% 

sociaal minimum. 

 

 

 

Figuur 19: Inkomensniveau huishoudens 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

 

Van de huishoudens die in 2018 te maken hebben (gehad) met de Almeerse schuldenaanpak maken 

bijna vier van de tien huishoudens gebruik van bijzondere bijstand (39%). Net wat meer dan drie op de 

tien huishuishoudens maken gebruik van de algemene bijstand (33%), en kwijtschelding (31%). 

Kleinere aandelen van de huishoudens met schulddienstverlening hebben gebruik gemaakt van de 

andere inkomensregelingen.  

 

In totaal 42% van de huishoudens die cliënt zijn (geweest) bij PLANgroep in 2018 heeft geen gebruik 

gemaakt van de inkomensondersteuningsregelingen die in dit rapport beschreven staan. In 2018 is het 

gebruik van het woonlastenfonds, individuele inkomenstoeslag, en bijzondere bijstand toegenomen ten 

opzichte van 2017 (woonlastenfonds: 8% in 2017, 11% in 2018, individuele inkomenstoeslag 9% in 

2017, 11% in 2018, bijzondere bijstand 34% in 2017, 39% in 2018). 
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Het aandeel cliëntenhuishoudens Almeerse schuldenaanpak dat geen gebruik heeft gemaakt van één of 

meerdere regelingen is in 2018 ten opzichte van 2017 afgenomen (in 2017 maakte 45% geen gebruik van 

een regeling). 

 

Figuur 20: Gebruik inkomensregelingen door huishoudens met één of meer soorten 

schulddienstverlening (% huishoudens Almeerse schuldenaanpak)  

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

 

De grootste groep cliënten van schulddienstverlening in Almere is alleenstaand. Het betreft bijna vier 

van de tien huishoudens die in 2018 cliënt zijn (geweest) bij PLANgroep. 24% van de huishoudens is 

een tweeoudergezin en 28% is een eenoudergezin. Paren zonder kinderen maken een veel kleiner deel 

uit van de cliënten schulddienstverlening. 

 

Een kleine helft van de huishoudens die geregistreerd zijn bij PLANgroep in 2018 heeft een gezinshoofd 

dat tussen de 25 en 45 jaar oud is. Net een lager aandeel heeft een gezinshoofd van tussen de 45 en 65 

jaar oud. De groepen jonger dan 25 jaar en ouder dan 65 jaar komen binnen de schulddienstverlening 

(veel) minder voor.  

 

De grootste groep huishoudens met schulddienstverlening heeft een gezinshoofd van Nederlandse 

afkomst (40%). Daarna is de groep met een Surinaamse achtergrond het grootst. Net iets meer dan de 

helft van de cliëntenhuishoudens van PLANgroep heeft een gezinshoofd met een niet-westerse 

achtergrond.  

 

Tabel 21: Kenmerken huishoudens in cliëntenpopulatie schulddienstverlening Almere 2018 (% 

huishoudens), onderverdeling huishoudentype 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Huishoudentype Aandeel van de cliëntenpopulatie schulddienstverlening 

Paar zonder kind 7% 

Paar met kind 24% 

Eenoudergezin 28% 

Alleenstaande 38% 

Institutioneel en overig 3% 
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Tabel 22: Kenmerken huishoudens in cliëntenpopulatie schulddienstverlening Almere 2018 (% 

huishoudens), onderverdeling leeftijd gezinshoofd 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Leeftijd gezinshoofd Aandeel van de cliëntenpopulatie schulddienstverlening 

Tot 25 jaar 3% 

25 tot 45 jaar 47% 

45 tot 65 jaar 44% 

65 en ouder 6% 

 

Tabel 23: Kenmerken huishoudens in cliëntenpopulatie schulddienstverlening Almere 2018 (% 

huishoudens), onderverdeling migratieachtergrond gezinshoofd 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

Migratieachtergrond gezinshoofd Aandeel van de cliëntenpopulatie schulddienstverlening 

Nederlands 40% 

Antilliaans/Arubaans 8% 

Surinaams 28% 

Turks 2% 

Marokkaans 4% 

Afrikaans 5% 

Overig niet-westers 7% 

Overig westers 6% 

 

Het aantal cliëntenhuishoudens schulddienstverlening in de verschillende subgroepen kan ook uitgezet 

worden tegen het aantal Almeerse huishoudens binnen deze groepen. 

 

Op deze manier weergegeven wordt duidelijk dat het aandeel cliëntenhuishoudens 

schulddienstverlening naar verhouding hoog is binnen de volgende groepen: eenoudergezinnen, 

huishoudens met een Antilliaans/ Arubaans of Surinaams gezinshoofd. Huishoudens met een 

gezinshoofd van 25 -45 jaar wat vaker cliënt schulddienstverlening dan huishoudens in de andere 

leeftijdsgroepen. Cliënten schulddienstverlening komen slechts weinig voor onder 65-plussers. 
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Figuur 15: Omvang cliënten schulddienstverlening Almere 2018, naar subgroep (% huishoudens) 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018  
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6.3. Spreiding huishoudens in cliëntenpopulatie schuldenaanpak 
Staatsliedenwijk en De Hoven zijn de wijken met de grootste aandelen cliënten schulddienstverlening 

onder hun huishoudens in 2018. In deze wijken betreft het 4% tot 5% van de huishoudens. Het globale 

beeld is dat in en rondom de centrumwijken van Haven en Buiten en in de oudere wijken van Stad de 

meeste schuldenproblematiek voorkomt. In Nobelhorst en Europakwartier zijn ook relatief veel 

cliëntenhuishoudens schuldenaanpak te vinden. 

 

Zie Bijlage 3 voor een overzicht van het percentage huishoudens in de cliëntenpopulatie 

schulddienstverlening per wijk
12

. 

 

 

 

 Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van één of meer soorten schulddienstverlening 

 1,40% of lager 

 1,40% tot en met 1,64% 

 1,64% tot en met 2,08% 

 2,08% tot en met 2,66% 

 Hoger dan 2,66% 

 Geen gegevens 

Figuur 21: Omvang cliëntenpopulatie schuldenaanpak Almere, 2018, naar wijken. De wijken in de 

figuur zijn ingedeeld in 20% groepen, naar aandeel huishoudens met één of meer soorten 

schulddienstverlening 

Bij minder dan 10 huishoudens worden er geen gegevens op de kaart weergegeven. 

Bron: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018 

 

                                                           
12 In een aantal wijken wonen in totaal 10 of minder huishoudens die gebruik maken van een of meer soorten 

schulddienstverlening. Deze wijken staan niet weergeven in de figuur. 
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Bijlage 1- Verantwoording 

• Opstellen bestand Cliënten inkomensregelingen 
Met behulp van gegevens uit diverse, veelal gemeentelijke registratiebronnen zijn de verschillende 

groepen huishoudens met inkomen tot 120% van het wettelijke sociale minimum in 2018 in kaart 

gebracht. Hiervoor werd gebruik gemaakt van diverse bestanden van de gemeente. Daarnaast werd 

gebruik gemaakt van zoveel mogelijk registraties van derden waar direct of indirect inkomensgegevens 

aan te ontlenen zijn.  

Het betreft de volgende bestanden:  

- Algemene Bijstand 

- Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) (van Sociale Verzekeringsbank via de 

gemeente) 

- Bijzondere Bijstand 

- Individuele Inkomenstoeslag 

- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 

- Collectieve ziektekostenverzekering Minima 

- Woonlastenfonds 

- Clienten schuldenaanpak (PLANgroep) 

Het aantal clienten schuldenaanpak is bepaald door gebruik te maken van bestanden van de Plangroep. 

In deze bestanden zijn gegevens opgenomen van clienten die in 2018 schulddientverlening volgen, en 

van clienten die in 2018 een doorverwijzing hebben gekregen naar ondersteuning schuldstabilisatie of 

een advies gekregen hebben. 

 

Deze bestanden zijn gekoppeld aan de BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens) op persoonsniveau. 

Hieruit is een onderzoeksbestand ontstaan op persoons- en huishoudensniveau. Dit databestand wordt 

‘Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018’ genoemd. 

 

Op basis van het databestand kan de omvang en samenstelling in beeld gebracht worden van de 

huishoudens die gebruik maken van één of meerdere inkomensregelingen van de gemeente Almere en 

die een inkomen hebben tot 105% en 105%-120% van het voor dat huishoudentype betreffende sociale 

minimum. Van deze huishoudens kunnen achtergrondkenmerken zoals huishoudentype, 

migratieachtergrond, leeftijd, inkomensbron en duur op het inkomensniveau weergegeven worden, 

evenals de spreiding over de stad.  

 

Gegevens in de rapportage hebben betrekking op het gebruik in 2008 t/m 2018. Met ingang van 2011 is 

de peildatum van de bronbestanden gewijzigd naar 31 december. De peildatum van de 

bevolkingssamenstelling is 31 december 2018. De gegevens hebben dus betrekking op de mensen die op 

dat moment in Almere woonden. Overige bronnen hebben een peildatum die daar in 2018 het dichtst 

mogelijk bij ligt. Eén exacte peildatum voor elke bron is niet mogelijk, omdat elke regeling een eigen 

aanvraag-, toekennings- en verwerkingsperiode kent.  

 

Het is mogelijk dat op de datum van de dataverzameling voor deze rapportage nog niet alle aanvragen 

voor regelingen waren afgehandeld en dat het uiteindelijke aantal gebruikers van verschillende 

regelingen iets hoger ligt. Op het totaal aantal huishoudens zal dit echter geen noemenswaardig effect 

hebben doordat de cliëntenhuishoudens veelal gebruik maken van meerdere regelingen en daardoor 

reeds meegeteld zijn. 

 

Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald om de ontwikkelingen van de minima (t/m 2012, in schatting t/m 

2015, in schatting vanaf het jaar 2018) en de cliëntenpopulatie van inkomensregelingen in Almere in 

beeld te brengen.  
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• Inschatting aantal huishoudens met een inkomen tot en met 120% 

sociaal minimum 
In deze rapportage wordt het aantal huishoudens met een laag inkomen en laag vermogen inschat op 

basis van verschillende eigenschappen van huishoudens.  

In de periode na het verschijnen van de rapportage over het jaar 2017 heeft de gemeente een onderzoek 

uitgevoerd met behulp van niet-openbare CBS-data. Doel van het onderzoek was in kaart te brengen 

hoeveel huishoudens een laag inkomen en een laag vermogen hebben, en wel of geen gebruik maken van 

inkomensregelingen. Het gaat hier om huishoudens die een inkomen hebben van maximaal 120% 

sociaal minimum en een vermogen van maximaal het bedrag dat toegestaan is voor huishoudens in de 

bijstand. In deze bijlage en in de hoofdtekst van het rapport worden deze huishoudens verder met 

‘huishoudens met een laag inkomen’ aangeduid. 

 

In het onderzoek in de CBS-omgeving is op basis van gegevens over het jaar 2017 een logistisch 

regressie model opgesteld dat op basis van de eigenschappen van huishoudens inschat hoeveel 

huishoudens in Almere (in totaal) een laag inkomen en een laag vermogen hebben. Dit model wordt 

voor deze rapportage gebruikt om het aantal huishoudens met een laag inkomen in het jaar 2018 in te 

schatten (peildatum 1 januari 2019). In het model zijn de volgende eigenschappen van huishoudens 

meegenomen (zie verder tabel B1)
13

 

• Woonsituatie – wonen in een koop- of huurwoning 

• Huishoudtype 

• Aantal minderjarigen dat deel uit maakt van het huishouden 

• Leeftijd hoofd van het huishouden 

• Migratieachtergrond hoofd van het huishouden 

 

Een aandachtspunt bij het toepassen van het model zijn verschillen tussen de CBS- huishoudindeling 

die bij het opstellen van het model binnen de CBS omgeving gebruikt is, en de Almeerse 

huishoudindeling die de inschatting voor het jaar 2018 gebruikt wordt. Verschillen zijn er onder andere 

bij het kunnen onderscheiden van paren zonder kinderen. Het CBS verstrekt daarnaast alleen gegevens 

over het inkomen en vermogen van particuliere huishoudens. 

 

Om te bepalen in hoeverre eigenschappen van huishoudens binnen de Almeerse huishoudenindeling 

gebruikt kan worden om het aantal huishoudens met een laag inkomen in te schatten zijn er daarom 

voor de jaren 2016 en 2017 een aantal analyses gedaan: 

• Voor het jaar 2016 (peildatum 1 januari 2017) is een vergelijking gemaakt tussen het geschat 

aantal huishoudens binnen de Almeerse omgeving en het bekende aantal huishoudens met een 

laag inkomen en een laag vermogen binnen de CBS-omgeving. Door de inschatting alleen te 

baseren op niet- institutionele huishoudens waarvan de woonsituatie bekend is (cq; particuliere 

huishoudens die wonen in een koop- of huurwoning) blijkt het aantal huishoudens met een 

laag inkomen voor het jaar 2016 op basis van Almeerse data zeer goed ingeschat te kunnen 

worden (geschat aantal huishoudens met een laag inkomen: 12.573, werkelijk aantal 

huishoudens 12.561). Het toepassen van weging, waardoor verschillen tussen de 

huishoudenindelingen verminderd worden, leidt niet tot een betere inschatting van het aantal 

huishoudens met een laag inkomen. 

• Voor de jaren 2016 en 2017 is er binnen de CBS-omgeving een analyse uitgevoerd naar de 

stabiliteit van de samenhang tussen de eigenschappen van huishoudens en het hebben van een 

laag inkomen. Voor beide jaren zijn gegevens over het daadwerkelijke aantal huishoudens met 

een laag inkomen beschikbaar. Voor deze analyse is het model dat opgesteld is op basis van 

gegevens over het jaar 2017 toegepast op het jaar 2016. De samenhang blijkt voor deze jaren 

zeer stabiel te zijn (aantal huishoudens met een laag inkomen in 2016: 12.227, werkelijk aantal 

huishoudens met een laag inkomen in 2016: 12.267, NB; dit betreft een telling in de CBS-

omgeving en komt niet overeen met de telling van huishoudens in de Almeerse omgeving). 

                                                           
13

 Een samenhang tussen eigenschappen van huishoudens en het hebben van een laag inkomen 

veronderstelt alleen samenhang en geen causaliteit. 
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Het model is daarmee goed toepasbaar voor de jaren 2016 en 2017. Een belangrijk aandachtspunt bij 

het model is echter dat het model op basis van de eigenschappen van huishoudens het aantal 

huishoudens met een laag inkomen inschat, binnen de context en de omstandigheden die gelden in 2016 en 

2017. Veranderingen in deze context zoals bijvoorbeeld veranderingen binnen de economie kunnen 

invloed hebben op de het aantal huishoudens met een laag inkomen in Almere, deze invloed wordt in 

het model echter niet meegenomen. 

 

Tabel B1 hieronder geeft meer informatie over het gebruikte model. 

 

Tabel B1: Eigenschappen gebruikt logistisch regressie model 
 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Huishouden in huurwoning (referentie) 

  

7602,633 2 0 

 

koopwoning -2,239 0,026 7598,039 1 0 0,107 

eigendom woning overig of onbekend -0,302 0,13 5,369 1 0,02 0,739 

Hoofd huishouden tot 35 jaar (referentie) 

  

198,648 4 0 

 

Hoofd huishouden 35-45 jaar 0,06 0,036 2,765 1 0,096 1,062 

Hoofd huishouden 45-55 jaar 0,222 0,035 39,602 1 0 1,249 

Hoofd huishouden 55-65 jaar 0,505 0,038 178,782 1 0 1,657 

Hoofd huishouden 65 jaar of ouder 0,273 0,038 52,483 1 0 1,314 

Huishoudvorm paar zonder kind (referentie) 

  

2292,713 3 0 

 

Huishoudvorm paar met kind -0,073 0,052 1,962 1 0,161 0,929 

Huishoudvorm eenoudergezin 1,318 0,05 701,922 1 0 3,736 

Huishoudvorm alleenstaande (+overig) 1,125 0,036 963,592 1 0 3,081 

Nederlandse migratieachtergrond (referentie) 

  

1857,527 4 0 

 

Antilliaans/ Arubaans/ overig niet westers 1,289 0,035 1364,789 1 0 3,63 

Surinaams 0,527 0,034 234,299 1 0 1,694 

Turks/ Marokkaans/Afrikaans (incl. onbekend) 1,187 0,039 919,062 1 0 3,277 

Overig Westers 0,156 0,04 15,101 1 0 1,169 

Geen minderjarigen in huishouden (referentie) 

  

130,41 2 0 

 

1 of 2 minderjarigen 0,13 0,042 9,501 1 0,002 1,138 

3 of meer minderjarigen 0,681 0,062 121,784 1 0 1,976 

Constant -1,988 0,044 2088,234 1 0 0,137 

a Variable(s) entered on step 1: huurkoop, lft_first_cat, HuishVorm_klein, etni_first_kort, kind_cat. 
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Bijlage 2- Bedragen sociaal minimum 2018 
In deze rapportage worden de Almeerse huishoudens in drie inkomenscategorieën ingedeeld, die 

begrensd worden door percentages van het sociaal minimum. In onderstaande tabel staan de 

bijbehorende maandbedragen vermeld (ingaande 1 januari 2018). 

 

Bedragen sociaal minimum (netto maandbedrag inclusief 5% vakantietoeslag) per 1 januari 2018 

Type huishouden   100%  105%  120% 

Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 

Alleenstaande    € 992  € 1.042  € 1.191 

Paar     € 1.417  € 1.488  € 1.701 

Alleenstaande ouder*   € 992  € 1.042  € 1.191 

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd 

Alleenstaande    € 1.115  € 1.171  € 1.339 

Paar     € 1.525  € 1.602  € 1.831 

Alleenstaande ouder*   € 1.115  € 1.171  € 1.339 

*Alleenstaande ouders hadden tot 2014 recht op een hoger uitkeringsbedrag dan alleenstaanden. Deze 

toeslag wordt met ingang van 2015 betaald via het kindgebondenbudget (alleenstaande-ouderkop).  

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/12/15/uitkeringsbedragen-per-1-

januari-2018 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/12/15/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/12/15/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2018
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Bijlage 3- Wijkoverzicht cliënten inkomensregelingen 2018 
 

Tabel B2: Wijkoverzicht cliënten inkomensregelingen 2018 

  Totaal 

aantal 

huishouden

s 

Cliënten  

Inkomens- 

regelingen 

(% 

huishoudens

) 

Langdurige 

cliënten (> 

3jr) met 

inkomen tot 

105% 

(% 

huishoudens

) 

Cliënten 

schulddienst

-verlening 

(% 

huishoudens) 

Gemiddeld 

besteedbaar 

huishouden 

inkomen 

2016(*€1000

) 

Almere Haven 10770*** 16% 10% 2% 38,0 

Centrum Almere Haven 1025 20% 11% 2% 28,7 

De Werven 1414 19% 13% 3% 31,8 

De Hoven 1161 27% 16% 4% 31,9 

De Meenten 1056 10% 6% 2% 38,3 

De Grienden 1016 12% 7% 3% 39,1 

De Marken+De Steiger 1285 13% 7% 2% 38,7 

De Gouwen 1201 7% 4% 1% 42,8 

De Wierden 1683 26% 15% 3% 29,2 

De Velden 606 x x x 68,8 

Overgooi+Stichtsekant 160 x x x 111,5 

De Laren 157 29% 15% x xx* 

Nog niet ingedeeld Haven x* x x x xx 

Almere Stad 47170 12% 7% 2% 41,7 

Centrum Almere Stad 2958 17% 7% 3% 34,0 

Filmwijk 4658 13% 8% 2% 42,8 

Danswijk+Veluwsekant 2262 11% 7% 2% 41,0 

Parkwijk 2302 10% 6% 1% 45,7 

Verzetswijk 1446 9% 5% 2% 46,2 

Waterwijk+Randstad 3385 10% 6% 1% 39,2 

TdVaarten Noord 2597 11% 5% 2% 41,8 

TdVaarten Zuid+Sallandsekant 3999 8% 5% 1% 44,0 

Staatsliedenwijk 1251 33% 20% 5% 27,7 

Kruidenwijk+Markerkant 3506 13% 8% 2% 38,3 

Stedenwijk 4686 18% 11% 3% 33,3 

Muziekwijk Nrd+Holl.kant 4685 8% 4% 1% 44,4 

Muziekwijk Zuid 2917 11% 7% 1% 40,0 

Literatuurwijk+Gooisekant 3687 9% 5% 1% 47,1 

Noorderplassen 2797 3% 1% 1% 57,3 

Nog niet ingedeeld Stad 34 x x x xx 

Almere Buiten 23782 11% 7% 2% 41,6 

Centrum Almere Buiten 1169 17% 10% 3% 29,6 

Oostvaardersbuurt 2171 10% 6% 2% 44,5 

Seizoenenbuurt+Buitenvaart 2100 10% 6% 1% 44,4 

Molenbuurt+Poldervlak 1752 20% 13% 3% 34,5 

Bouwmeesterbuurt+De Vaart 2014 13% 8% 3% 37,0 

Landgoederenbuurt 1689 12% 6% 2% 42,9 

Faunabuurt 1757 9% 5% 1% 44,7 

Bloemenbuurt 2368 13% 8% 2% 38,4 

Regenboogbuurt 2232 10% 6% 2% 41,8 

Indischebuurt 1028 15% 7% 2% 31,6 

Eilandenbuurt 2376 8% 4% 2% 45,2 

Stripheldenbuurt 2711 8% 4% 1% 46,1 

Sieradenbuurt 395 x x x 57,6 

Nog niet ingedeeld Buiten 20 x x x xx 

Almere Poort 6694 7% 3% 2% 42,4 

Europakwartier+Lagekant 2008 9% 3% 2% 38,1 

Columbuskwartier 1192 9% 4% 2% 42,9 
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Homeruskwartier+Hoge/Mid.ka

nt 

2757 5% 2% 1% 43,2 

Olympiakwartier 127 38% 17% x xx 

Duin 610 2% x 2% 62,7 

Almere Hout 1421 3% 1% 1% 64,3 

Vogelhorst 507 x x x 70,8 

Nobelhorst 561 5% 2% 2% 41,9 

Nog niet ingedeeld Hout 353 x x x xx 

Almere Pampus x x x x xx 

Almere totaal 89834    41,5 

* bij minder dan 10 huishoudens wordt ‘x’ weergegeven 

** CBS geeft geen gegevens als het aantal eenheden waarover gerapporteerd wordt kleiner is dan 100, in 

die gevallen wordt ‘xx’ weergegeven. 

*** het aantal huishoudens is afgerond naar het niveau van tientallen, dit om te voorkomen dat andere 

huishoudaantallen herleid kunnen worden 

 

Bronnen: Databestand Cliënten inkomensregelingen Almere 2018, CBS Integraal Inkomens- en 

Vermogensonderzoek, 2016 
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