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Hierbij ontvangt u de eerste editie van de Brede monitor armoederegelingen, waarmee u conform toezegging wordt geïnformeerd over het 
bereik van diverse gemeentelijke armoederegelingen in absolute aantallen. Deze monitor is een uitbreiding van de Monitor minimavoorzieningen. 
Die verscheen voorheen elk kwartaal, maar beperkte zich tot de minimavoorzieningen: de voorzieningen voor Amsterdammers met een inkomen 
tot 120% van het wettelijk sociaal minimum en weinig eigen vermogen.  

De minimavoorzieningen vormen maar een gedeelte van het gehele instrumentarium aan gemeentelijke armoederegelingen. Voor de overige 
regelingen gelden andere inkomensnormen of draagkrachtberekeningen en/of moet sprake zijn van een noodsituatie. Sommige worden 
uitgekeerd in de vorm van natura, andere in de vorm van geld. Een aantal wordt uitgevoerd door de afdeling Armoedebestrijding van WPI, de rest 
door andere gemeente onderdelen of externe organisaties. Allemaal hebben ze gemeen dat ze inkomensondersteuning bieden aan 
Amsterdammers.  

Deze Brede monitor armoederegelingen bevat een zo compleet mogelijke selectie van inkomensondersteunende voorzieningen van de 
gemeente Amsterdam waarover vergelijkbare data beschikbaar zijn, waar mogelijk vergeleken met aantallen uit voorgaande jaren. De nieuw 
toegevoegde voorzieningen zijn: Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima (ADAM-regeling), Jongerencultuurfonds, Witgoed bij nood, Voedselbank, 
Kwijtschelding gemeentebelastingen, Sociale lening en Voucher voor coaching voor ondernemers. De monitor wordt continu doorontwikkeld, 
waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om  de informatie helder te presenteren en data te ontsluiten over  enkele voorzieningen die nu 
nog ontbreken, zoals Individuele Bijzondere Bijstand en Sportparticipatie Jeugd. 

De absolute aantallen geven een beeld van hoe de voorzieningen zich tot elkaar verhouden in grootte en hoe deze zich door de jaren heen 
ontwikkelen. Voor relatieve bereikpercentages verschijnt elk jaar de Armoedemonitor van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS), waarin de 
verstrekkingsaantallen worden afgezet tegen de rechthebbende minimadoelgroep voor de voorzieningen waarvoor dat mogelijk is.  

 

 

 

 

Inleiding 
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Omvang van de minimadoelgroep 

Bron cijfers: OIS Armoedemonitor, die is gebaseerd op gegevens van het CBS.  

Aantal Amsterdamse minimahuishoudens, personen in minimahuishoudens en huishoudens met een laag inkomen, 2011 - 2017 

NB 1: Deze grafiek geeft inzicht in de omvang van de minimadoelgroep, die aan de inkomens- en vermogensnormen voldoet om in aanmerking te komen voor 
minimavoorzieningen. Voor veel minimavoorzieningen gelden daarnaast nog aanvullende voorwaarden, zoals het hebben van schoolgaande kinderen of het hebben van 
AOW. Voor de overige armoederegelingen in deze monitor gelden andere inkomensnormen of draagkrachtberekeningen en/of moet sprake zijn van een noodsituatie. 
NB 2: De definities van het CBS sluiten niet geheel aan op de uitvoeringspraktijk van de minimavoorzieningen van de gemeente Amsterdam. Netto is de doelgroep van de 
gemeentelijke minimavoorzieningen op basis van onze beleidsregels wat groter dan hier wordt gepresenteerd. 
NB 3: Het aantal huishoudens met een laag inkomen in 2017 is een voorlopig aantal. In de Armoedemonitor 2017 zal meer informatie te lezen zijn over de ontwikkeling van de 
doelgroep. 
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Relatieve omvang Armoederegelingen 

125.870 

81.939 

49.243 

27.832 

26.893 
21.951 

16.932 

14.400 

13.032 

10.725 

7.434 

3.915 

3.407 

3.095 

2.702 

2.550 

1.242 

787 

625 
404 

26.161 

Relatieve omvang van Armoederegelingen op basis van eindstand laatste volledige verstrekkingsjaar 
Stadspas (minima)

Collectieve zorgverzekering (inclusief meeverzekerde kinderen)

Kwijtschelding gemeentebelastingen

Individuele inkomenstoeslag

Scholierenvergoeding (aantal scholieren inclusief voorschoool)

Kindbonnen

Gratis OV voor oudere minima

Regeling tegemoetkoming meerkosten

Gratis ID-kaart

Gratis laptop middelbare school

Regeling passende huur (aantal huishoudens)

Gratis laptop of tablet basisscholieren

Gratis dierenhulp

Tegemoetkoming AOV

Jongerencultuurfonds

Sociale lening (uitbetaald)

Voedselbank (aantal huishoudens)

Reiskostenvergoeding (aantal scholieren)

Witgoed bij nood (aantal huishoudens)

Tegemoetkoming OV voor Mantelzorgers
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Bijdrage voor kosten voor school, 
sport en cultuur 

20.014 

21.849 

23.435 23.791 
22.673 

21.851 

24.880 

26.219 26.317 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Aantal scholieren met toekenning SV, in 
december en juli van schooljaar 2014/2015 t/m 
2018/2019 

December Juli (einde schooljaar)

11.459 

12.608 

13.521 13.748 
13.404 

12.518 

14.366 

15.153 15.399 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Aantal gezinnen met toekenning SV , in december 
en juli van schooljaar 2014/2015 t/m 2018/2019 

December Juli (einde schooljaar)

Scholierenvergoeding (SV) 

Doelgroep Schoolgaande kinderen uit 
minimagezinnen 

Product Een virtueel tegoed waaruit 
gedeclareerd kan worden tot 
een maximum van: 
• €250 per jaar per kind op 

de Voorschool 
• €244 per jaar per kind op 

Primair Onderwijs 
• €325 per kind per jaar op 

Voortgezet onderwijs 

 
Scholierenvergoeding: Primair Onderwijs en 
Voortgezet Onderwijs 
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Bijdrage voor kosten voor school, 
sport en cultuur 

 
Scholierenvergoeding: Voorschool en gebruik 

Scholierenvergoeding (SV) 

Doelgroep Schoolgaande kinderen uit 
minimagezinnen 

Product Een virtueel tegoed waaruit 
gedeclareerd kan worden tot een 
maximum van: 
• €250 per jaar per kind op de 

Voorschool 
• €244 per jaar per kind op 

Primair Onderwijs 
• €325 per kind per jaar op 

Voortgezet onderwijs 

NB 1: De Scholierenvergoeding voor de Voorschool werd geïntroduceerd in december van 2017.  
NB 2: In de schooljaren 2015/2016 en 2016/2017 was de vergoeding per kind tijdelijk hoger dan voorheen. Met ingang van het schooljaar 2017/2018 zijn deze bedragen weer 
teruggebracht naar ongeveer het niveau van 2014/2015. Dit beïnvloedt de hoogte van het totaal gedeclareerde bedrag.  
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Vergoeding voor openbaar vervoer 
naar school 

536 

736 

889 

684 684 686 

957 

1.041 

787 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Aantal toekenningen RKV, tot december en tot juli van schooljaar 2014/2015 t/m 
2018/2019 

December (eind kalenderjaar) Juli (einde schooljaar)

 
Reiskostenvergoeding voor scholieren 

Reiskostenvergoeding voor scholieren (Rkv) 

Doelgroep Middelbare scholieren en uit 
minimagezinnen die 3 zones of 
meer met het openbaar vervoer 
reizen naar school 

Product Eenmalig bedrag van €250 per 
schooljaar 

NB: Vanaf schooljaar 2017/2018 valt het aantal toekenningen lager uit doordat MBO-scholieren geen recht meer hebben op Rkv omdat zij sinds 1 januari 2017 aanspraak 
kunnen maken op een voorliggende voorziening: de studenten-OV-chipkaart van DUO.  
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Gratis laptop of tablet voor 
scholieren 

8.849 

9.990 
10.284 10.273 

9.529 

10.443 
10.725 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Aantal gezinnen in het bezit van de GLM, met 
een geldigheidsduur van vier schooljaren, in 
december en juli van 2015 t/m 2018 

December Juli (einde schooljaar)

 
Gratis laptop of tablet voor scholieren 

Gratis laptop of tablet middelbare school (GLM) 

Doelgroep Middelbare scholieren uit 
minimagezinnen 

Product Eén gratis laptop of tablet per 
gezin per 4 schooljaren en 
eenmalig €200 voor internetkosten 
 

Gratis laptop of tablet basisscholieren (GLTB) 

Doelgroep Basisscholieren van 10,11 en 12 
uit minimagezinnen 

Product Een code waarmee in een 
webshop per kind een gratis 
laptop of tablet gekozen kan 
worden, eenmalig voor de 
basisschool 

2.775 

1.544 

3.915 

2017/2018 2018/2019

Aantal toekenningen van GLTB tot december 
en tot juli in schooljaar 2017/2018 en 
2018/2019 

December Juli (einde schooljaar)

NB 1: De GLM wordt één keer per vier schooljaren per gezin toegekend. Gezinnen met een toekenning worden in de daaropvolgende schooljaren dus als bereikt beschouwd. 
NB 2: De GLTB wordt toegekend per rechthebbend kind van 10, 11 of 12 jaar oud. In één gezin kunnen dus meerdere toekenningen worden gedaan. In het eerste jaar van de 
GLTB, 2017/2018, is de instroom extra hoog doordat kinderen van al deze leeftijden zijn aangeschreven bij de start van de regeling. In latere jaren zijn de aanvragen vooral 
voor  kinderen die net 10 zijn geworden omdat oudere kinderen al bereikt zijn. Deze kinderen zijn in het daaropvolgende jaar uitgesloten voor de GLM.  
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Collectieve zorgverzekering bij 
Zilveren Kruis 

67.376 

76.787 

81.587 
81.939* 

2015 2016 2017 2018

Aantal verzekerden, in december van 
2015 t/m 2018 

50.244 

57.546 

61.112 61.158* 

2015 2016 2017 2018

Aantal premiebetalers, in december 
van 2015 t/m 2018 

Collectieve zorgverzekering (Czv) 

Doelgroep Alle minima 

Product Zorgverzekering bij Zilveren Kruis 
met 3,5% korting op de 
basisverzekering, gratis de 
goedkoopste aanvullende 
verzekering en korting op 
duurdere aanvullende 
verzekeringen. Tevens 
mogelijkheid voor gespreid 
betalen van verplicht eigen risico 

 
Collectieve zorgverzekering 

NB: Dit is een doorlopende voorziening die wordt toegekend voor onbepaalde tijd. Personen die hier eenmaal voor zijn aangemeld en niet overstappen naar een andere 
zorgverzekering, kunnen dus blijvend als bereikt worden beschouwd. Er is een jaarlijkse herbeoordeling om te controleren of de klanten nog steeds aan de vereisten van de 
voorziening voldoen. Het totaal aantal verzekerden is hoger dan het aantal premiebetalers, omdat kinderen tot 18 jaar gratis kunnen worden meeverzekerd.  
*) Dit zijn voorlopige cijfers, de definitieve cijfers worden later in het jaar vastgesteld. 
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Tegemoetkoming voor meerkosten 
in verband met chronische ziekte of 
handicap 

2.034 

3.719 

2.621 

2.268 

2015 2016 2017 2018

Aantal toekenningen Rtm 
(cumulatief), in december van 2015 
t/m 2018 

11.607 

13.221 

14.400 

2016 2017 2018

Totaal aantal ontvangers Rtm, in 
december van 2016 t/m 2018 

Regeling tegemoetkoming meerkosten (Rtm) 

Doelgroep Minima die meerkosten maken in 
verband met een chronische ziekte 
of handicap 

Product Een bedrag van maximaal €91,25 
per maand, opgebouwd uit: 
- € 13,- per maand voor extra 

kledingslijtage  
- € 10,- per maand voor extra 

bewassing  
- € 20,- per maand voor extra 

energiekosten  
- € 15,- per maand voor 

maaltijden  
- Basiscompensatie € 25,- per 

maand  
- Compensatie verplicht eigen 

risico zorgverzekering € 8,25 
per maand (voor 18+)  

 
Regeling tegemoetkoming meerkosten 

NB: De linker grafiek toont het aantal nieuwe toekenningen van de Rtm. Rtm kan jaar op jaar worden verlengd. De rechter grafiek toont een het totaal aantal 
ontvangers van de Rtm. 



22.119 

27.832 

2017 2018

Aantal toekenningen IIT (cumulatief), in 
december van 2017 en 2018 
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Tegemoetkoming bij langdurig laag 
inkomen 

 
Individuele inkomenstoeslag 

Individuele Inkomenstoeslag (IIT) 

Doelgroep Minima tussen 21 en de AOW-
leeftijd die al drie jaar of langer 
een laag inkomen hebben en geen 
concreet vooruitzicht op 
inkomensverbetering 

Product Een bedrag van €85 per persoon 
per jaar 
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Gratis OV in Amsterdam voor 
oudere minima 

14.180 

15.588 

16.932 

2016 2017 2018

Aantal abonnementhouders GOV, in 
december van 2016 t/m 2018 

2.619.042 

3.283.153 

4.127.905 

4.457.271 

4.973.985 

2014 2015 2016 2017 2018

Totaal aantal ritten GOV (cumulatief), in 
december van 2014 t/m 2018 

 
Gratis OV voor oudere minima 

Gratis OV voor oudere minima (GOV) 

Doelgroep Oudere minima met AOW 

Product Een abonnement voor gratis reizen 
binnen Amsterdam met GVB, EBS 
en Connexxion 

NB: Per 22 juli 2018 zijn naast het GVB ook EBS en Connexxion aangesloten op het GOV-abonnement. 
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OV-vergoedingen voor specifieke 
doelgroepen 

4.248 

3.751 

3.306 
3.095 

2015 2016 2017 2018

Aantal toekenningen TAOV 
(cumulatief), in december van 2015 
t/m 2018 

234 

404 

2017 2018

Totaal aantal ontvangers van TOVM, 
in december van 2017 en 2018 

 
Tegemoetkoming AOV en Tegemoetkoming OV 
voor mantelzorgers 

Tegemoetkoming Aanvullend OV (TAOV) 

Doelgroep Oudere minima met AOW en een 
pas voor Aanvullend Openbaar 
Vervoer (AOV) 

Product Een bedrag van €70 per jaar 

Tegemoetkoming OV voor mantelzorgers (TOVM) 

Doelgroep Minima onder de AOW-leeftijd die 
mantelzorger zijn en 3 kilometer 
of meer reizen naar hun 
mantelzorgadres 

Product €20 per maand als tegoed op de 
OV-chipkaart 

NB 1: Sinds 2015 dient een keuze gemaakt te worden tussen GOV en TAOV. In 2015 is wel een extra aanschrijvingsronde geweest voor TAOV in het kader van het vergroten 
van het bereik. Dit verklaart het hoge aantal toekenningen in dat jaar. 
NB 2: De TOVM werd geïntroduceerd in januari 2017. De voorziening wordt uitgevoerd als een pilot en loopt tot 1 januari 2020. De doelgroep van deze voorziening bestaat uit 
Amsterdamse minima die mantelzorger zijn en 3 kilometer of meer moeten reizen naar hun mantelzorgadres. 
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Korting op sport en cultuur en 
toegangspoort voor een aantal 
andere voorzieningen 

89.076 

110.335 

122.762 
125.870 

103.187 

116.122 
120.052 118.747 

2015 2016 2017 2018

Aantal minima-Stadspashouders, in december en 
augustus van 2015 t/m 2018 

Augustus (eind verstrekkingsjaar) December (eind kalenderjaar)

84.815 
82.621 81.815 

78.780 80.841 79.608 80.505 79.368 

2015 2016 2017 2018

Aantal AOW-stadspashouders zonder minima-
Stadspas, in december en augustus van 2015 t/m 
2018 

Augustus (eind verstrekkingsjaar) December (eind kalenderjaar)

Stadspas 

Doelgroep Alle minima 

Product Korting op sport en cultuur bij 
geselecteerde aanbieders. 
Tevens toegangspoort tot de 
Gratis ID-kaart, ADAM-
regeling, Kidsgids en 
Kindbonnen. 

 
Stadspas: pashouders 

NB: De Stadspas is een voorziening voor zowel alle Amsterdammers die de AOW-leeftijd hebben bereikt als alle Amsterdamse minima. Minima krijgen de Stadspas met 
groene stip, waarmee zij ook gebruik kunnen maken van kortingen en extra aanbiedingen speciaal voor minima. AOW’ers die geen minima zijn krijgen de Stadspas met 
blauwe ruit, waarmee zij gebruik kunnen maken van geselecteerde kortingen. De Stadspas met groene stip wordt jaarlijks in september ambtshalve toegekend aan bij de 
gemeente bekende minima. Tevens wordt dan de pas beëindigd van pashouders waarvan niet bekend is dat het inkomen ook in het voorafgaande jaar onder de 120% van het 
WSM lag. In 2018  zijn voor de ambtshalve toekenning voor 2018/2019  strengere criteria zijn gebruikt dan in voorgaande jaren. 
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Korting op sport en cultuur en 
toegangspoort voor een aantal 
andere voorzieningen 

de behoeften van minima. 

108.310 

147.930 

172.024 

220.334 

267.429 

324.455 

2016 2017 2018

Totaal  aantal gebruikte Stadspasacties die 
digitaal geregistreerd zijn (cumulatief), in 
december en juli van 2016 t/m 2018 

Augustus (eind verstrekkingsjaar) December (eind kalenderjaar)

32.027 

44.202 

50.480 

42.472 

58.818 
62.495 

2016 2017 2018

Aantal unieke minima-Stadspas- 
gebruikers (cumulatief), in december  
en juli van 2016 t/m 2018 

Augustus (eind verstrekkingsjaar) December (eind kalenderjaar)

Stadspas 

Doelgroep Alle minima 

Product Korting op sport en cultuur bij 
geselecteerde aanbieders. Tevens 
toegangspoort tot de Gratis ID-
kaart, ADAM-regeling, Kidsgids en 
Kindbonnen. 

 
Stadspas: gebruik 

NB: Deze grafieken tonen niet het gebruik van de Stadspas waarbij geen digitale registratie plaatsvindt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gratis ID-kaarten (zie 
sheet 16), kortingen of subsidies voor de milieuzone. 



3.717 4.415 3.395* 

10.280 

12.525 
12.785 

11.082* 

4.499 

9.663 

9.820 
10.180 

7.474* 

2014 2015 2016 2017 2018

Aantal verstrekte Kindbonnen van 2014 t/m 2018 

Babybonnen

Speelgoedbonnen

Kledingbonnen

17 

Tegoedbonnen voor kleding, 
speelgoed en babyspullen 

 
Kindbonnen 

Kindbonnen 

Doelgroep Kinderen met een Stadspas 

Product • Babybon: voor kinderen van 0 t/m 2 jaar 
• Speelgoedbon: voor kinderen van 3 t/m 9 

jaar 
• Kledingbon: voor kinderen van 10 t/m 14 

jaar 
 

*) De aantallen voor 2018 zijn nog niet definitief. Kinderen die aan het eind van het jaar nog een Stadspas kregen, ontvangen nog een bon bij de na-uitreiking op 
basis van recht in 2018.  
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Gratis ID-kaart 

3.293 

13.030 

14.792 

13.032 

2015 2016 2017 2018

Aantal verstrekkingen gratis ID-kaart (cumulatief), 
2015 t/m 2018 

 
Gratis ID-kaart 

NB: Een Nederlandse identiteitskaart is tien jaar geldig voor personen van 18 jaar en ouder en vijf jaar geldig voor personen onder de 18. Wie al eens de gratis ID-kaart 
heeft ontvangen, kan dus de daaropvolgende vijf of tien jaren als bereikt worden beschouwd. 
 

Gratis ID-kaart 

Doelgroep Minima-Stadspashouders die geen 
geldige ID-kaart of paspoort 
hebben of waarvan de geldigheid 
binnen acht weken verloopt 

Product Gratis ID-kaart 
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Gratis dierenhulp met Stadspas 

2.188 

3.082 

3.407 

2016 2017 2018

Aantal verstrekkingen Gratis bezoek dierenarts 
(cumulatief), 2016 t/m 2018 

 
Gratis dierenhulp 

Gratis bezoek dierenarts 
(Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima) 

Doelgroep Minima-Stadspashouders met een 
ziek huisdier 

Product Waardebon voor één gratis bezoek 
aan de dierenarts en een bijdrage 
aan de kosten van een eventuele 
behandeling 
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Vergoedingen voor culturele lessen 

538 

1.056 

1.708 

2.555 

2.702 

2014 2015 2016 2017 2018

Aantal toekenningen Jongerencultuurfonds, 2014 t/m 2018 

Cultuurparticipatie jeugd 

Jongerencultuurfonds 

Doelgroep Kinderen van 4 t/m 17 met een 
Stadspas  

Product Een vergoeding voor lesgeld van 
maximaal €450 per jaar, die 
rechtstreeks wordt overgemaakt 
naar de aanbieder via het 
Jongerencultuurfonds 
 
 
 



586 
612 

625 

2016 2017 2018

Aantal huishoudens met een verstrekking 
(cumulatief), in december van 2016, 2017 en 2018 
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Vervanging van witgoed in 
noodgevallen 

 
Witgoed bij nood 

Witgoed bij nood 

Doelgroep Minima die kapot witgoed hebben 
waarvan vervanging noodzakelijk 
is en die daar niet op een andere 
manier aan kunnen komen 

Product Een apparaat in bruikleen, dat na 5 
jaar eigendom wordt 
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Wekelijks voedselpakket voor 
Amsterdammers die financieel niet 
rond kunnen komen 

1.242 
1.210 

1.165 
1.124 1.134 

1.102 

1.266 

1.181 
1.242 

2016 2017 2018

Aantal huishoudens dat klant is van de voedselbank (momentopname), eind 
december van 2016, 2017 en 2018 en eind maart, eind juli en eind september 
van 2017 en 2018 

Maart (Q1) Juli (Q2) September (Q3) December (eind kalenderjaar)

Voedselbank 

Doelgroep Amsterdammers die voor korte of 
langere tijd financieel niet rond 
kunnen komen en na aftrek van 
hun vaste lasten onder het 
normbedrag van de Voedselbank 
komen 

Product Een wekelijks voedselpakket 
 

 
Voedselbank 
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Lening bij de Kredietbank 
Amsterdam voor mensen met een 
laag inkomen 

 

1.613 

2.270 

3.214 

2.704 

2.550 

2014 2015 2016 2017 2018

Uitbetaalde Sociale leningen, 2014 t/m 2018 

1.225 
1.261 

1.546 

1.897 

2.280 

2014 2015 2016 2017 2018

Afgewikkelde Sociale leningen, 2014 t/m 2018 

Sociale Lening 

Doelgroep • Amsterdamse huishoudens met een 
inkomen tot 130% WSM 

• 65+’ers 
• Personen met een 

achterstandsmelding bij het BKR 
• Personen die eerder bij twee 

financiële instellingen zijn 
afgewezen voor een lening 

Product Een lening van maximaal €4000,-  die is 
bedoeld om problematische schulden te 
voorkomen. Hiermee kunnen kleinere 
schulden worden afgelost, waarmee 
hoge incassokosten worden vermeden. 
Ook worden bestedingen op afbetaling 
afgewend, waar vaak hoge rentekosten 
aan verbonden zijn. 
 

 
Sociale lening 
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Kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen 

54.969 

49.243 

2017 2018

Totaal aantal toekenningen Kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen, 2017 en 2018 

€ 14.698.597 

€ 13.780.751 

2017 2018

Totaal kwijtgescholden bedrag, 2017 en 2018 

Kwijtschelding gemeentebelastingen 

Doelgroep Amsterdammers met een netto 
inkomen (na aftrek van vaste 
lasten) op of rond het 
bijstandsniveau 

Product Kwijtschelding voor 
afvalstoffenheffing, 
onroerendezaakbelasting, 
roerenderuimtebelasting en/of 
rioolheffing 
 
 
 

 
Kwijtschelding gemeentebelastingen 

NB: In oktober/november van 2017 is overgegaan op een nieuwe geautomatiseerde administratie. Daarna is de voorraad kwijtscheldingsverzoeken gefaseerd in 
behandeling genomen. Het streven is om de resterende voorraad voor 2018 voor een groot deel in het eerste kwartaal van 2019 beoordeeld te hebben.  
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Voucher voor coaching voor 
ondernemers 

139 

203 

165 

2016 2017 2018

Aantal verstrekkingen Voucher voor coaching 
 voor ondernemers, 2016 t/m 2018 
 

Ondersteuning voor ondernemers 

Voucher voor coaching voor ondernemers 

Doelgroep Ondernemers met een laag 
inkomen en weinig eigen geld, 
waarbij coaching zinvol is en past 
bij de situatie. 

Product Ondernemers met een laag 
inkomen en weinig eigen geld 
kunnen bij de gemeente 
Amsterdam tijdelijke begeleiding 
en coaching bij de bedrijfsvoering 
krijgen. De coaching wordt 
uitgevoerd door ervaren 
bedrijfsadviseurs. Het 
voornaamste doel is dat de 
ondernemer structureel wat meer 
kan gaan verdienen en zo op eigen 
benen kan blijven staan. Zo werkt 
de ondernemer op een positieve 
manier aan de toekomst en kan 
worden voorkomen dat er een 
beroep op een uitkering moet 
worden gedaan 
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Tijdelijke bijdrage in de hoge 
woonlasten 

 
Hoge woonlasten: regeling passende huur 

Regeling passende huur 

Doelgroep Huurders van Amsterdamse 
woningcorporaties met een 
langdurig minimuminkomen, een 
laag vermogen en een relatief 
hoge huur (tussen aftoppingsgrens 
en huurtoeslaggrens). 

Product Huurder ontvangt een tijdelijke 
bijdrage in de huur zodat de hoge 
woonlasten teruggebracht worden 
tot een huurprijs waarvoor de 
maximale huurtoeslag gevraagd 
kan worden. Dit is de zogeheten 
aftoppingsgrens. 

7.395 7.434 

2017 2018

Aantal huishoudens met een tijdelijke 
bijdrage in de huur, 2017 en 2018 

NB: De tijdelijke bijdrage in de huur is per 1 januari 2019 omgezet naar een huurverlaging. De gemeente gaat nog in gesprek met de woningcorporaties over een 
mogelijk vervolg van de Regeling passende huur per 2020 voor de doelgroep die tot nu toe nog niet is bereikt. 


