Armoede in Schildersbuurt-West

De buurt Schildersbuurt-West ligt in de wijk 29 Schildersbuurt, in stadsdeel 5 Centrum en
heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015).
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Financiële positie huishoudens
Financiële positie huishoudens
In de Stadsenquête is een aantal vragen gesteld over de financiële positie van
huishoudens. Omdat de informatie uit de Stadsenquête gebaseerd is op een steekproef,
is rapportage over de financiële situatie op buurtniveau helaas niet mogelijk. De
informatie uit de Stadsenquête over de financiële positie van huishoudens is wel op
stadsdeelniveau op te vragen (stadsdeel 5 Centrum). Zie ook het wijkrapport Werk en
inkomen voor overige informatie over de financiële situatie in Schildersbuurt-West.

2

Armoede
Armoede
Minimahuishoudens
De Armoedemonitor Den Haag geeft inzicht in de minimahuishoudens in de stad. De
laatste Armoedemonitor gaat over 2013.
In Den Haag richt het minimabeleid zich op huishoudens met een inkomen tot 110
procent van het wettelijk sociaal minimum. Een aantal regelingen is echter bedoeld voor
huishoudens met een inkomen tot 105 procent of tot 130 procent van het wettelijk sociaal
minimum. Uit de Armoedemonitor bleek dat in 2013 17,2 procent van de Haagse
huishoudens een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum heeft. In de
volgende tabel wordt weergegeven hoeveel minimahuishoudens (tot 105%, 110% en
130% van het wettelijk sociaal minimum) er in Schildersbuurt-West waren en welk
percentage van het totaal aantal huishoudens dit was. Verder wordt weergegeven
hoeveel huishoudens met een minimuminkomen (tot 130 procent van het wettelijk sociaal
minimum) er zijn in Schildersbuurt-West waarin kinderen opgroeien.
Schildersbuurt-West heeft relatief weinig bewoners, op 1 januari 2015 waren dat er
14.291. Berekende percentages worden daardoor minder betrouwbaar of kunnen in
sommige gevallen zelfs niet berekend worden. Bij de interpretatie van de volgende tabel
moet hier rekening mee worden gehouden.
Aantal minimahuishoudens en aantal minimahuishoudens
Schildersbuurt-West, 2013 (bron: GBA, bewerking DSO)
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Financiële ondersteuning
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van het gebruik van een aantal
mogelijkheden voor financiële ondersteuning in Schildersbuurt-West. Ter vergelijking
wordt ook steeds de situatie in stadsdeel 5 Centrum en Den Haag weergegeven. Het
percentage minimahuishoudens met bijzondere bijstand is gebaseerd op het
aantal huishoudens met een inkomen tot 105% van het wettelijk sociaal minimum. Het
percentage minimahuishoudens met een vergoeding schoolkosten is gebaseerd op het
aantal minimahuishoudens met kinderen. Het percentage minimahuishoudens met een
Ooievaarspas tot slot is gebaseerd op het aantal huishoudens met een inkomen tot
130% van het wettelijk sociaal minimum.
Onder de tabel wordt kort toegelicht wat de regelingen voor minimahuishoudens
inhouden.
Ook in de volgende tabel zijn de percentages minder betrouwbaar of niet te berekenen
door het gering aantal bewoners in Schildersbuurt-West (14.291 inwoners op 1 januari
2015). Bij de interpretatie moet hier rekening mee worden gehouden.
Percentage (minima)huishoudens dat gebruik maakt van een instrument voor
financiële ondersteuning in Schildersbuurt-West, 2013 (bron: SZW, Armoedemonitor)
Buurt 15
SchildersbuurtWest
% minimahuishoudens met
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% minimahuishoudens met
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% minimahuishoudens met een
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Regelingen voor minimahuishoudens

D e bijzondere bijstand is een extra inkomensvoorziening voor mensen die door een
specifieke situatie een inkomen onder het minimumniveau hebben. In Den Haag wordt de
bijzondere bijstand het meest uitgekeerd voor medische dienstverlening. Daarnaast
wordt de bijzondere bijstand vaak uitgekeerd voor kosten die gerelateerd zijn aan directe
levensbehoeften.
De langdurigheidstoeslag (niet in de tabel) is onderdeel van de Ooievaarsregelingen
en is bedoeld voor inwoners van Den Haag, tussen de 21 en 65 jaar oud, die al drie jaar
of langer een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau hebben. De toeslag is bedoeld
voor grote noodzakelijke uitgaven. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de
gezinssituatie. Studenten kunnen geen gebruik maken van de langdurigheidstoeslag.
De schoolkostenregeling is een tegemoetkoming in de schoolkosten voor huishoudens
met een laag inkomen en schoolgaande kinderen. De tegemoetkoming in de kosten is
anders voor kinderen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het MBO.
Bovendien is de hoogte van de vergoeding inkomensafhankelijk. Voor brugklassers kan
daarnaast eenmalig een bijdrage in de opstartkosten voor school aangevraagd worden.
De regeling is onderdeel van de Ooievaarsregelingen.
Het doel van de Ooievaarspas is om mensen met een laag inkomen door middel van
kortingen deel te laten nemen aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten. Ook het
gratis openbaar vervoer voor ouderen met een laag inkomen is aan de Ooievaarspas
verbonden. De doelgroep van de Ooievaarspas zijn inwoners van Den Haag (en Rijswijk
en Leidschendam-Voorburg) met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon. Ook
studenten die een mbo-opleiding volgen in Den Haag (of Rijswijk of LeidschendamVoorburg) kunnen een Ooievaarspas aanvragen. Voor inwoners tussen de 18 en 65 jaar
kost de pas €12,50, voor inwoners jonger dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar is de pas
gratis.
Ook de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (niet in de tabel) is
onderdeel van de Ooievaarsregeling. De regeling is bedoeld voor inwoners van Den
Haag met een laag inkomen die langdurig ziek of gehandicapt zijn. Zij kunnen één keer
per jaar de Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aanvragen, een bedrag
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van € 125,- (januari 2013). Voorwaarde is dat de aanvrager een inkomen van maximaal
110 procent van het minimumloon heeft en een WMO-beschikking of CIZ-indicatie heeft.
Het is moeilijk om iets over het bereik van de regeling te zeggen, omdat de omvang van
de doelgroep moeilijk te bepalen is.
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