
  

 

Programma lijn 3: Werkende minima 
 
Indicatoren  

6. Het bereik van minimaregelingen boven bijstandsniveau (100% 

WSM), om gebruik onder werkenden te meten. 

 

Doelwaarde: 0 meting uitvoering 2023. Daarna doelwaarde bepalen. 

7. Aantal werkgevers dat actief aan de slag is met het signaleren van 

geldzorgen bij medewerkers en het toeleiden naar hulp in een 

jaar. 

Doelwaarde: bepalen na evaluatie van de pilot 'werkgeversdienstverlening. 

In 2022 nemen 6 betrokken werkgevers deel aan de pilot. 

Toelichting: betrokken werkgevers hebben er belang bij dat hun 

medewerkers gezond en vitaal zijn. Schulden problematiek levert veel 

stress op, goede en tijdige hulpverlening leidt tot vitalere werknemers. We 

streven naar betere dienstverlening voor werkgevers op alle vlakken, 

bijvoorbeeld over loonkostensubsidie en arbeidsmarkttoeleiding. 

 

 

Programma lijn 2: het verminderen van de negatieve gevolgen van 
opgroeien in armoede voor kinderen. 
 
Indicatoren 

4. Aantal kinderen dat kindtegoed ontvangt (uitgesplitst naar 12- en 

12+ afgezet tegen de doelgroep 

Toelichting: we willen voorkomen dat kinderen die opgroeien in gezinnen 

waarin armoede problematiek speelt, sociale uitsluiting ervaren. We willen 

participatie en gelijke kansen mogelijk maken. 

Doelwaarde: 0 meting uitvoering 2023. Daarna doelwaarde bepalen. 

 
5. Omvang uitgekeerd kindtegoed, uitgesplitst naar besteding 

Toelichting: inzicht in bestedingen van het tegoed helpt om te zien welke 

behoefte wordt vervuld en waar eventueel dient te worden bijgestuurd op 

bestedingspatroon. 

In 2022 is 75% van het tegoed besteed door 96% van de rechthebbende 

Dordtpashouders. De bestedingen waren als volgt: 

Categorie Bedrag Aandeel 

Computer € 200.056,00 20% 

Cursus € 16.132,00 2% 

Fiets € 193.874,00 20% 

Leermiddelen € 33.284,00 3% 

Schoolactiviteit € 8.114,00 1% 

Schoolspullen € 32.431,00 3% 

Sport € 98.413,00 10% 

Sportattributen € 286.211,00 29% 

Zwemmen € 107.949,00 11% 

 € 976.464,00  
 

Programma lijn 1: inkomensondersteuning verstrekken aan Dordtenaren met 
een laag inkomen en Dordtenaren stimuleren om bij schuldenproblematiek 
vroegtijdig hulp te zoeken. 
 
Indicatoren 

1. Het bereik van de minimaregelingen afgezet tegen eerdere jaren en 

de doelgroep (het aantal Dordtenaren in de betreffende 

inkomensgroep in aantallen en  %. 

Toelichting: het bereik geeft aan hoe de gemeente in staat is om de doelgroep 

te bereiken en of zij drempels weg kan nemen om inkomensondersteuning aan 

te vragen. 

Kanttekening: Het CBS heeft gegevens over aantallen inwoners uitgesplitst naar 

inkomensgroep. Deze gegevens lopen echter 2 jaar achter en worden afgerond 

op 100 tallen. Dit is een landelijk probleem waar veel gemeenten tegenaan 

lopen. 

Daarnaast heeft het CBS geen gegevens over de vermogenspositie van 

inwoners. De doelgroep voor de minimaregelingen die een vermogenstoets 

kennen (zoals bijzondere bijstand) is daarmee niet nauwkeurig te bepalen.   

Doelwaarde: 0 meting uitvoering 2023. Daarna doelwaarde bepalen. 

2. Gemiddelde en de mediaan van schuld bij aanvang 

schuldhulpverlening per boekjaar  

Toelichting: als we er in slagen inwoners vroeg te bereiken, geldzorgen 

bespreekbaar te maken en de weg naar ondersteuning eenvoudig te maken, 

dan kunnen we aannemen dat inwoners eerder hulp zoeken.  

Doelwaarde: lager dan jaar T-1. (lager dan het voorgaande jaar) 
De gemiddelde schuld bij aanvang van schuldhulpverlening. In 2021 was de 
gemiddelde schuld:  € 47.018,- 
 

3. Inzicht in de effecten van het minimabeleid inclusief een armoedeval 

Toelichting: de Minima Effect Rapportage (MER) van Nibud toont theoretische 

scenario's hoe minimaregelingen uitpakken voor huishoudens. 

 

Doelstelling Samen tegen armoede:  Bestaanszekerheid van Dordtenaren met een laag inkomen versterken en (sociale) participatie mogelijk maken. 
Het hebben van bestaanszekerheid is essentieel om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving, om te werken aan de eigen ontwikkeling en om in verbinding te staan met de omgeving. Een 
belangrijke voorwaarde voor bestaanszekerheid is het hebben van voldoende en voorspelbaar inkomen. De eerste verantwoordelijkheid voor het bieden van bestaanszekerheid ligt bij de Rijksoverheid, 
bijvoorbeeld bij inkomens- en arbeidsmarktpolitiek. We werken lokaal aan het verbeteren van de bestaanszekerheid van gezinnen via inkomensondersteuning en sociale participatie 

Doelgroep:     Dordtenaren met een inkomen tot 150% van het Wettelijk Sociaal minimum (2020: 12.100 huishoudens) 
     Dordtenaren met (beginnende) schulden  
 


