
 

Armoede: Het beeld van de gemeente Westerkwartier 

Mogelijkheden en keuzes van mensen worden mede bepaald 

door het inkomen dat zij hebben. Mede daarom is het belangrijk 

zicht te hebben op armoede in je gemeente. 

 

 

 

 

In Nederland moet bijna één op de tien 

huishoudens rondkomen van een laag inkomen. 

In Noord-Nederland zijn er relatief veel 

huishoudens met een laag inkomen. Hoeveel 

procent van de huishoudens in je gemeente 

moet rondkomen van een laag inkomen? En 

welk type huishoudens lopen de meeste risico 

op armoede?  

In het kort 

 De gemeente Westerkwartier heeft 

het laagste aandeel huishoudens met 

een laag inkomen van alle Groningse 

gemeenten (5,5%). 

 

 Een laag inkomen komt in het 

Westerkwartier het vaakst voor bij 

eenpersoonshuishoudens en 

eenoudergezinnen. 

Ongeveer één op de achttien huishoudens in 

het Westerkwartier moet rondkomen van 

laag inkomen 

In 2018 moesten ongeveer 1.400 huishoudens 

in de gemeente Westerkwartier rondkomen 

van een laag inkomen (5,5%). In de gemeente 

Westerkwartier ligt dit aandeel lager dan in 

Nederland (7,9%) en de provincie Groningen 

(10,4%). De gemeente Westerkwartier heeft 

het laagste aandeel huishoudens met een laag 

inkomen van alle Groningse gemeenten. 

 

 

 

 

Aantal huishoudens met lage inkomen 

gedaald 

De economische crisis die eind 2008 begon, 

veroorzaakte in 2013 een piek (6,4%) in de 

armoedecijfers van het Westerkwartier. Dit was 

in meerdere en mindere mate ook het geval in 

de andere Groningse gemeenten. Tussen 2013 

en 2017 nam het percentage huishoudens met 

een laag inkomen af van 6,4% naar 5,3%. Deze 

ontwikkeling is te zien in de onderstaande 

figuur.



Kinderen in armoede 

In de gemeente Westerkwartier leven ongeveer 

700 kinderen in een gezin met een inkomen 

onder de lage inkomensgrens. Dit is 5,1% van de 

kinderen in de gemeente. Het aandeel in de 

provincie Groningen is  9,9% en in Nederland 

8,1%. Ook het aandeel kinderen in armoede is 

tussen 2013 en 2017 afgenomen, daarna is het 

lichtelijk gestegen. Kinderen in een huishouden 

met 1 ouder leven relatief vaker in armoede dan 

kinderen met twee ouders thuis.  

 

Eenoudergezinnen vaker laag inkomen 

Gekeken naar de samenstelling van 

huishoudens, zien we dat een laag inkomen in  

Westerkwartier het vaakst voor komt bij 

eenoudergezinnen met minderjarige kinderen 

en eenpersoonshuishoudens. In 2018 heeft 

11,3% van de eenoudergezinnen een laag 

inkomen. Gezinnen met twee ouders met 

minderjarige kinderen verkeren beduidend 

minder vaak in een situatie met een laag 

inkomen. Van alle huishoudens met een laag 

inkomen in het Westerkwartier is 7,5% een 

tweeoudergezin met minderjarige kinderen, 

33,8% is een eenoudergezin. Het grootste deel 

(35,6%) van de huishoudens met een laag 

inkomen in het westerkwartier bestaat uit één 

persoon.



 
Meer weten over de inzichten die wij hebben verkregen in leven met een laag 
inkomen of andere ontwikkelingen in het sociaal domein? Kijk op 
www.trendbureaudrenthe.nl en www.sociaalplanbureaugroningen.nl 

Minder armoede bij ouderen 

Onder huishoudens met oudere gezinsleden is 

er relatief minder armoede. Dat het aandeel 

ouderen in armoede lager ligt heeft mede te 

maken met het AOW en pensioensysteem, 

waardoor zij in principe een inkomen ‘boven 

toereikend’ hebben. Huishoudens met een 

hoofdkostwinner boven de 65 leven daardoor, 

in definitie, relatief minder vaak in armoede.  

 

 

 

 

 

 

Van de huishoudens met een hoofdkostwinner 

boven de 65 jaar in gemeente Westerkwartier 

heeft 1,9% een inkomen onder de lage 

inkomensgrens.  

 

 


