
Feiten over armoede op Het Gelders Eiland 

 

 

Gemiddeld jaarinkomen 

Het gemiddelde jaarinkomen op het Gelders Eiland ligt van 

oudsher lager dan in de rest van de voormalige Stadsregio 

Arnhem Nijmegen. Sinds de gemeentelijke fusie tussen 

Rijnwaarden en Zevenaar zijn de cijfers niet meer gesplitst te 

vinden. De laatst nog vindbare cijfers zijn van 2014. Toen was 

het gemiddelde jaarinkomen in Zevenaar € 24.800 en in 

Rijnwaarden € 23.500. 

In 2019 is het gemiddelde jaarinkomen in Zevenaar (waaronder 

Rijnwaarden/ Het Gelders Eiland vanaf 1 januari 2018 valt) € 

24.200. 

Wat is armoede? 

Onderzoeksbureau Kwiz (2018, gemeente Zevenaar): 

Rond moeten komen van inkomen tot 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum (= bijstandsniveau), 

zie staatjes hieronder. In Zevenaar zijn dit in totaal 2.000 huishoudens, waarvan 800 met een 

bijstandsinkomen, 540 met een AOW uitkering en 660 met een andere inkomensbron. 58% van deze 

huishoudens zijn alleenstaanden, 15% eenoudergezinnen, 11% meerpersoonshuishoudens met 

kinderen en 16% meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. 

Bijstandsnormen 

Leefsituatie Leeftijd Hoogte bijstandsuitkering 

Gehuwd of 
samenwonend 

21 jaar tot AOW-
leeftijd 

100% van het netto minimumloon (samen) 

Alleenstaande 21 jaar tot AOW-
leeftijd 

70% van het netto minimumloon 

Alleenstaande ouder 21 jaar tot AOW-
leeftijd 

70% van het netto minimumloon + extra kindgebonden 
budget 

Jongeren 18 tot 21 jaar Uitkering wordt afgeleid van de kinderbijslag 

Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties: het niet kunnen voorzien in de eerste 

levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en-

of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. 

Definitie Sociaal Cultureel Planbureau: 

Er is sprake van armoede wanneer iemand gedurende een langere tijd niet de middelen heeft om 

te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in zijn samenleving als minimaal 

noodzakelijk gelden. 



Minimumloon 

GEVOLGEN VAN ARMOEDE  

(Bron: Armoedefonds.nl) 
Armoede heeft vergaande gevolgen voor iemand zijn 
leven. Armoede zorgt bijvoorbeeld voor minder kans 
op een opleiding, heeft betrekking op je 
woonsituatie  en je gezondheid. Schaamte, sociaal 
isolement, eenzaamheid, stress en depressies 
kunnen een gevolg zijn van armoede. 
  

ARMOEDE GEEFT STRESS 

Constante, langdurige stress heeft een negatief effect op de mogelijkheid om een goede keuze te maken. 

 Het IQ neemt gemiddeld met 13 punten af*. Dit is vergelijkbaar met een nacht niet slapen.  

 Chronische stress is slecht voor lichaam een geest. Zo vergroot het gevaar op hart- en vaatziektes en de 
kans op overgewicht. 

 Men heeft minder denkkracht en maakt meer korte termijn besluiten. Mensen hebben 'teveel aan hun 
hoofd'. De acute geldproblemen nemen je in beslag, daardoor is er minder aandacht voor de lange 
termijn en is men alleen bezig met zijn of haar primaire behoeften. 

 

Wat zijn de voorliggende voorzieningen? 

Aantal huishoudens in corporatiewoningen 

met betaalrisico 

gemeente Zevenaar  12,3% 

landelijk   11,9% 

 

Huishoudens met bijstand ten opzichte van 

alle huishoudens  

gemeente Zevenaar  4,3% 

landelijk   5,3% 

 

Kinderen in armoede 

gemeente Zevenaar  11,9% 

landelijk   13,1% 

 

(Bron: waarstaatjegemeente.nl) 

 

Leeftijd Per maand Per week Per dag 

21 jaar en ouder € 1635,60 € 377,45 € 75,49 

20 jaar € 1308,50 € 301,95 € 60,39 

19 jaar € 981,35 € 226,45 € 45,29 

18 jaar € 817,80 € 188,75 € 37,75 

Gemeentelijke regelingen gemeente Zevenaar (bron: 
beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening) 

- kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 
- bijzondere bijstand 
- individuele inkomenstoeslag 
- individuele studietoeslag 
- collectieve zorgverzekering 
- regeling chronisch zieken/ gehandicapten 
- Gelrepas 
- kindpakket 
- jeugd sport en cultuurfonds 

Lokale organisaties werkzaam op gebied armoede en 
schulden: 

- formulierenbrigade 
- maatjesproject 
- voedselbank 
- kledingbank 
- welzijnswerk Caleidoz 
- sociaal raadsliedenwerk 
- solidariteitsfonds Rijnwaarden 
- stichting Leergeld 
- aanvullend worden genoemd: 

participatieraad, Rijnwaarden 50+, netwerk 
chronisch zieken, huisartsen, de kerk, 
Welkomhuis, Rabobank, woningcorporaties, 
etc. 


