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Persbericht over het onderzoeksrapport 

‘Armoedebeleid Maastricht. Een analyse van het armoedebeleid en -budget van de gemeente 

Maastricht’ 

 

 

In Maastricht leven relatief veel huishoudens in armoede. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel 

aandacht en financiële middelen besteed aan het aanpakken van deze problematiek, en het armoedebudget 

is in de afgelopen raadsperiode fors toegenomen. Om die redenen heeft de Rekenkamer Maastricht 

onderzoek gedaan naar het Maastrichtse armoedebeleid.  

 

De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de gemeenteraad onvoldoende in staat wordt gesteld om te 

controleren of de beschikbare middelen voldoende effectief en efficiënt worden besteed. Armoedebudget en 

bestedingen zijn niet te herleiden uit de reguliere P&C-documenten zoals jaarrekening en begroting. Verder 

is het onvoldoende duidelijk wat er met het armoedebeleid wordt beoogd, en worden de effecten van de 

diverse regelingen niet of nauwelijks gemeten. De raad wordt weliswaar geïnformeerd via specifieke 

informatiesessies en –brieven, maar kan op basis hiervan niet goed vaststellen wat er de specifieke 

armoedemiddelen bereikt wordt noch of de uitvoering doelmatig is.  

 

Ook het gemeentebestuur zelf wordt bij de vormgeving en de uitvoering van het beleid gehinderd door een 

gebrek aan inzicht in de precieze aard en de oorzaken van de problematiek en de ontwikkelingen binnen de 

verschillende doelgroepen van het armoedebeleid. Op basis van algemene inzichten uit onder meer 

landelijke onderzoeken worden preventieve maatregelen genomen en projecten uitgevoerd om bijvoorbeeld 

kinderen en jongeren te bereiken, maar in het preventieve deel van het beleid in brede zin en bij de 

uitvoering van de grote regelingen zoals bijvoorbeeld de schuldhulpverlening zou meer inzicht in de 

(sub)doelgroepen en hun specifieke kenmerken bruikbaar zijn.  

 

De rekenkamer beveelt het college aan om de raad een voorstel (inclusief financiële consequenties) voor te 

leggen om te komen tot meerjarig periodiek armoedeonderzoek met nulmeting en Maastrichtse definities. 

Daarvoor is het wel nodig dat duidelijkheid komt over de doelstellingen, doelgroepen en kaders van het 

armoedebeleid. Zodra die zijn vastgesteld, zou de rapportage in de P&C-cyclus over het armoedebeleid op 

basis van die doelstellingen moeten worden aangepast.  

 

Het college heeft er voor gekozen nu nog niet te reageren op dit rapport, maar dit aan het nieuwe college 

over te laten. Gezien de lopende coalitiebesprekingen begrijpt en respecteert de rekenkamer deze beslissing. 

Alles afwegend kiest de rekenkamer ervoor dit rapport, bij wijze van uitzondering, zonder bestuurlijke reactie 

aan de raad aan te bieden. De reden daarvoor is vooral praktisch: in deze dagen van collegevorming hoopt 

de rekenkamer met dit rapport een (bescheiden) bijdrage te kunnen leveren aan die besprekingen.  
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