
Om armoede te bestrijden moeten we de handen ineenslaan 

Bron: Stadskrant gemeente Sittard-Geleen oktober 2021 

Sittard-Geleen wil een gemeente zijn waarin iedereen mee kan doen en gelijke kansen heeft. 
Dat betekent ook het aanpakken van armoede en schuldproblemen. Een belangrijk 
onderwerp, vindt de gemeenteraad. Want één op de tien huishoudens heeft een inkomen op 
bijstandsniveau en/of schulden. Op 16 september was er daarom een speciale raadsronde 
over armoede en schulden. Ook maatschappelijke organisaties waren hierbij: Kredietbank 
Limburg, Sociaal Overleg, Partners in Welzijn, Kindcentrum Sittard en Het Goed. “De 
bedoeling is zo veel mogelijk ideeën op te halen. Om sámen vorm te geven aan een 
toekomstbestendig beleidsplan (vanaf 2022).” 

De raadsleden en maatschappelijke partners gingen aan de hand van vragen met elkaar in 
gesprek. Wat is belangrijk in de aanpak van armoede en schulden? “Het voorkomen en 
vroegtijdig oplossen van problemen”, vinden veel deelnemers. Dat kan door risicogroepen 
goed in de gaten te houden. Jongeren die 18 worden bijvoorbeeld. “We moeten ze van alle 
kanten begeleiden en niet meer loslaten”, vindt iemand van het Jongerenloket. Maar niet 
alleen jongeren komen vaker in geldnood. De grootste groep met schuldproblemen zijn 
alleenstaanden. “Er moeten plekken in de gemeente komen waar deze mensen terecht 
kunnen. Met zo min mogelijk drempels.” Ook belangrijk is goede informatie, over omgaan 
met geld. En dat hulpverleners en de gemeente samenwerken, het liefst met één 
aanspreekpunt en plan. “Want bij armoede komt er veel op mensen af.” Er gaat ook al veel 
goed. Waar zijn ze trots op? “Kansen voor alle kinderen maakt het verschil voor heel veel 
gezinnen en kinderen”, weet de voorzitter van het Sociaal Overleg. “Hierdoor is de 
communicatie verbeterd en bereiken we meer mensen”, vult een raadslid aan. Ook het 
samen praten over beleid, zoals nu, is goed. Maar alle partners, 70 vrijwilligersorganisaties 
betrokken bij de armoede-aanpak en de gemeente, moeten elkaar nog beter leren kennen. 
De aanpak van armoede en schulden is ingewikkeld. Het gaat niet alleen over geld. Maar 
ook over gezondheid en geluk. Een brede aanpak is nodig. De raadsleden willen graag 
blijven meedenken. De wethouder zegt alle input mee te nemen bij het opstellen van het 
beleidsplan. 


