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Ons kenmerk 2022-0150054
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Groeiende stijgende armoede in 

Dordrecht en onder ouderen

Geachte mevrouw Striebeck,

Bij brief van 22 augustus 2022, bij ons ingekomen op 22 augustus 2022, heeft u
op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
namens de fractie VSP vragen gesteld inzake Groeiende stijgende armoede in 
Dordrecht en onder ouderen.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Is het college het met de VSP eens dat het armoedebeleid, gericht op 
de huidige crisis, met voorrang in de raad moet worden behandeld?

Antwoord Het college onderschrijft de urgentie op dit onderwerp. Het voorstel 
voor armoedebeleid is in afrondende fase en sturen wij deze maand 
naar uw raad. De agendacommissie kan het onderwerp vervolgens 
agenderen voor beeld- en besluitvorming. 

Vraag 2. Is het college bereid om vooruitlopend op de begrotingsbehandeling 
van 2023 middelen vrij te maken die armoedebestrijding in Dordrecht 
voor de winterperiode mogelijk maakt?

Antwoord Ja. Bestaanszekerheid is als speerpunt benoemd in het Politiek Akkoord
en daarom is er voor de komende collegeperiode (2023 t/m 2026) 
€3.75 miljoen aan extra middelen vrijgemaakt voor armoedebestrijding 
in Dordrecht. Deze middelen komen ten goede aan het continueren van
het programma Samen tegen Armoede en het verruimen van 
minimaregelingen voor een grotere groep Dordtenaren. 
Tegelijkertijd zijn we realistisch en beseffen we dat we als gemeente 
niet alle inwoners kunnen compenseren voor gestegen kosten en 
dienen we met de middelen die we hebben de meest kwetsbare 
inwoners te helpen. De brede en structurele oplossingen dienen vanuit 
het Rijk te komen. Met name op het gebied van compensatie van 
gestegen energieprijzen. Hiertoe roepen we op via de VNG en ook via 
de media.
De laatste handreiking van het Rijk is de verhoging van de eenmalige 
energietoeslag met € 500,- naar totaal € 1.300,-. 
De Sociale Dienst keert deze verhoging uit aan de mensen die de 
toeslag van €800,- al hebben ontvangen. Ook blijft het doen van 
nieuwe aanvragen mogelijk t/m 31-12-2022.
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Vraag 3. Is binnen de gemeente Dordrecht bekend hoeveel 
huishoudens/gezinnen er rond moeten komen van een 
minimuminkomen of een laag middeninkomen? Zo ja, om hoeveel 
huishoudens en gezinnen gaat het?

Antwoord Ja, we weten op basis van cijfers van het CBS over het jaar 2020 dat er 
zo'n 4.200 huishoudens zijn met een inkomen op minimumniveau 
(100% van het wettelijk sociaal minimum). Het gaat hier om 7.400 
volwassenen en 1.800 kinderen. De groep Dordtenaren die aanspraak 
kan maken op een deel van de minimaregelingen is groter, omdat 
inwoners met een hoger inkomen hiervoor in Dordrecht ook in 
aanmerking komen. Totaal zijn er 10.800 huishoudens met een 
inkomen tot 140% van het wettelijk sociaal minimum. Wij verwijzen 
voor het inzicht in de opbouw van het aantal huishoudens en de hoogte
van de inkomens naar de bijgesloten tabellen.

Vraag 4. Is binnen de gemeente Dordrecht bekend hoeveel ouderen er rond 
moeten komen van alleen AOW en AOW met een klein pensioen? Zo ja,
om hoeveel ouderen gaat het? Liefst per ouderen(leeftijd)doelgroep 
aangegeven.

Antwoord In Dordrecht zijn er 21.520 inwoners die een AOW-uitkering ontvangen 
zo blijkt uit gegevens van het CBS. Het is niet bekend hoeveel van deze
inwoners een aanvullend pensioen ontvangen. Wel weten we op basis 
van gegevens van het CBS wel dat er 1.500 huishoudens zijn (1.900 
personen) onder de groep 65+ers die een inkomen hebben ter hoogte 
van de AOW, en dus vermoedelijk leven van alleen een AOW-uitkering 
zonder aanvullend pensioen.
De omvang van de groep 65+ers met een inkomen tot 140% van het 
wettelijk sociaal minimum (AOW, aangevuld met pensioen) is in 
Dordrecht 4.600 huishoudens met totaal 5.900 personen. 
De hoogte van het inkomen is echter maar een deel van het financiële 
plaatje van huishoudens. Uitgaven zijn even belangrijk om de financiële
gezondheid te toetsen en daar hebben wij, of het CBS, geen zicht op.
Dan nog kort over de energietoeslag zoals in antwoord 2 benoemd: van
de 2.413 aan Dordtse inwoners toegekende energietoeslagen zijn er 
1.141 uitgekeerd aan inwoners van 66 jaar of ouder.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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Bijlage: hoogte van inkomen op of rond het wettelijk sociaal minimum 
(Wsm) en inzicht in het aantal minima huishoudens in Dordrecht

Tabel 1: hoogte inkomen als percentage van het Wettelijk sociaal 
minimum (Wsm)

% van het 
Wsm Alleenstaand samenwonend

gepensioneerd 
(alleenstaand)

gepensioneerd 
(samenwonend)

100% € 1.091,71 € 1.559,58 € 1.213,06 € 1.642,54
110% € 1.200,88 € 1.715,54 € 1.334,37 € 1.806,79
120% € 1.310,05 € 1.871,50 € 1.455,67 € 1.971,05
130% € 1.419,22 € 2.027,45 € 1.576,98 € 2.135,30
140% € 1.528,39 € 2.183,41 € 1.698,28 € 2.299,56

% van het Wettelijk sociaal minimum
Bedragen zijn netto, per maand, inclusief vakantiegeld

 

Tabel 2: aantal huishoudens met laag een inkomen in Dordrecht

Inkomen Huishoudens Volwassenen Kinderen
100% Wsm 4.200 7.400 1.800
110% Wsm 2.200 2.800 500
120% Wsm 1.600 2.600 400
130% Wsm 1.500 2.400 400
140% Wsm 1.300 2.400 400
Totaal 10.800 17.600 3.500
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