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Gemeente verbetert aanpak armoede en schulden 

Gemeente Eindhoven gaat haar ondersteuningsaanpak verbeteren voor inwoners in armoede en met 
schulden. Ze richt zich daarbij nadrukkelijk op: preventie, vroegsignalering, snel en goed helpen van 
inwoners in armoede en met schulden en nazorg. 

De nieuwe aanpak is beschreven in ‘Een nieuw perspectief op armoede en schulden Gemeente Eindhoven 2020-
2024.’ De gemeente vindt dat een goede aanpak van armoede en schulden inhoudt dat er snelle en passende 
hulp geboden wordt aan iedere inwoner met financiële problemen. Dit in goede samenwerking met partners in de 
stad. De hulp is gericht op een duurzame oplossing met perspectief op financiële zelfredzaamheid. Deze visie en 
de bijbehorende doelen van de aanpak legt het college ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Op 9 juni 
2020 neemt zij hierover een besluit. 

Armoede en gezondheidsproblemen 
Wethouder Renate Richters (Zorg, Welzijn en Armoedebestrijding) wil graag dat de gemeente snel met de nieuwe 
aanpak aan de slag gaat: "De wetenschap dat financiële zorgen ingrijpen op het fundament van iemands leven, is 
moeilijk verteerbaar voor mij. We weten namelijk dat langdurige stress die armoede veroorzaakt voor een daling 
van het IQ zorgt, waardoor mensen niet meer vooruit kunnen kijken en soms onverstandige beslissingen nemen. 
Daardoor worden allerlei andere psychosociale en gezondheidsproblemen veroorzaakt, en dat zorgt weer voor 
sociale uitsluiting. Ik vind juist dat iedereen in staat moet zijn om mee te kunnen doen en erbij te kunnen horen." 

Financiële gevolgen corona 
Dat er een nieuwe aanpak op armoede en schulden zou komen, werd al bij de vorming van het huidige college 
van B en W overeengekomen. Vanwege de coronacrisis is een verbeterde aanpak nog meer noodzakelijk. Het 
wordt steeds duidelijker dat de crisis grote economische effecten heeft voor ons land en (dus ook) voor 
Eindhovenaren. De gemeente verwacht een forse toename van mensen met financiële problemen. Dat geeft 
extra urgentie aan armoedebestrijding en schulddienstverlening. 

Onderzoek armoede en schulden 
De plannen van de gemeente zijn gebaseerd op een onderzoek dat in de periode november 2019 - maart 2020 
plaatsvond onder begeleiding van onderzoeksbureau Purpose. In het kort komen de aanbevelingen van dit 
onderzoek erop neer dat de gemeente meer de regie moet nemen op de aanpak van armoede en schulden in 
Eindhoven. 

Omdat op dit moment nog niet alle gevolgen van de coronacrisis in beeld zijn, ziet de gemeente zich genoodzaakt 
om haar plannen te splitsen in twee onderdelen, gericht op de korte termijn en vervolgens op de langere termijn. 
Op korte termijn wil ze onder andere de zorgpolis uitbreiden met een basisvariant waarmee die toegankelijker 
wordt voor mensen met een beperkt inkomen en een beperkte zorgvraag. De vroegsignalering wordt ingericht, 
zodat inwoners met beginnende schuldenproblemen snel hulp krijgen. 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht? Richt u zich dan tot het perscentrum van de gemeente 
Eindhoven via 040-2382193 of perscentrum@eindhoven.nl. 
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