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Onderwerp: Zorg over stijgende hulpvragen en armoede

Beste leden van de Raad

We leven in een tijd waarin veel in beweging is. Stijgende prijzen zijn voor steeds 
meer inwoners een probleem. Bij Humanitas Noordoostpolder zien wij het aantal 
inwoners met hulpvragen de afgelopen maanden groeien. De diversiteit aan 
hulpvragen neemt ook toe. Wij lopen tegen de grenzen aan van onze mogelijkheden 
om te helpen. In deze brief delen wij onze zorgen met u.

Armoedebestrijding vraagt om een lange adem.
Wij zien een groeiende groep inwoners die moeite heeft met rondkomen. Vanuit Rijk 
en Gemeente zijn er regelingen. Deze bieden hier en nu voor een deel 
ondersteuning. Inwoners ervaren onduidelijkheid over de regelingen. 
Armoedebestrijding vraagt om een lange termijn-aanpak. Armoede brengt inwoners 
structureel in de problemen en daar zijn ze niet uit zodra een crisis voorbij is. Daarom
is het goed om nu al te bedenken hoe inwoners op de langere termijn ondersteund 
kunnen worden en zo de bestaanszekerheid te bevorderen. 

Meer inwoners hebben financiële problemen.
De vrijwilligers en coördinatoren van Humanitas Thuisadministratie staan klaar om 
inwoners te helpen hun (financiële) administratie weer op orde te brengen. Zij 
signaleren dat door de huidige prijsstijgingen meer inwoners hun vaste lasten niet 
meer kunnen betalen. Ook niet met de huidige regelingen. Hulpvrager en vrijwilliger 
kijken samen waar nog op bespaard kan worden en of het mogelijk is om meer 
inkomen te genereren. Dit is niet in alle gevallen mogelijk.

Ook inwoners met een modaal inkomen  komen niet meer rond.
Als Humanitas zien wij dat ook inwoners met een inkomen boven de 130% in de 
problemen komen. Vaak door de hoge energiekosten en de stijging van de kosten 
van levensonderhoud. Deze groep kan van veel regelingen geen gebruik maken. Zij 
zijn daardoor ook niet altijd in beeld. Wij maken ons zorgen over hoe deze groep het 
hoofd boven water houdt.  

Financiële problemen hebben op korte en lange termijn grote gevolgen.
Wie in een financieel kwetsbare situatie leeft, krijgt vaak te maken met gevoelens 
van schaamte, stress en eenzaamheid. Ook gaat bij inwoners die niet meer kunnen 
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rondkomen de mentale en fysieke gezondheid achteruit. Daarnaast heeft stress grote
impact op hoe iemand in staat is vorm te geven aan de eigen toekomst. En armoede 
heeft niet alleen invloed op volwassenen, maar ook op kinderen. Ook zij maken zich 
zorgen, leren slechter en ervaren een sociaal isolement. 

Wij willen met u meedenken over structurele oplossingen. 
Als Humanitas proberen wij zoveel mogelijk inwoners die om hulp vragen te 
ondersteunen. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en onze capaciteit is beperkt. Onze
Formulieren Inloop raakt vol en inmiddels worden de afspraken 2 á 3 weken vooruit 
gepland. De crisis is nog niet voorbij. We zijn ervan overtuigd dat in de zeer nabije 
toekomst bij steeds meer inwoners de financiële situatie uitzichtloos dreigt te worden.
Om die reden doen wij een beroep op u om na te denken over een beleid dat voor de
lange termijn armoede kan bestrijden. Als Humanitas blijven wij in gesprek met onze 
netwerkpartners. Een afschrift van deze brief is gestuurd naar Carrefour, ZONL en 
de Participatieraad.  Als gemeente en organisaties kunnen wij zo samen zoeken naar
de beste hulp voor kwetsbare inwoners. Hulp die gericht is op zelfstandigheid. Wij 
gaan hierover graag met u in gesprek. Wij zijn bereikbaar via e-mailadres 
noordoostpolder@humanitas.nl.  
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