1

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Alkmaar
Doelgroepen
Resto VanHarte richt zich op groepen binnen de samenleving die een verhoogde kans hebben om in
een sociaal isolement terecht te komen. Hieronder vallen minima, ouderen, nieuwe Nederlanders,
alleenstaanden en mensen zonder baan. Onderstaand zullen we daarom ingaan op de mate waarin
de doelgroepen van VanHarte in Alkmaar en de wijk waarin Resto VanHarte gevestigd is, aanwezig
zijn.
Minima
De doelgroep voor het minimabeleid bestaat in de gemeente Alkmaar uit 5.326 huishoudens
(Armoedemonitor Alkmaar 2010, KWIZ). Dit zijn alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het
sociaal minimum. In de gemeente Alkmaar geldt voor de meeste gemeentelijke regelingen een grens
van 120% van het sociaal minimum. De minimahuishoudens vormen een aandeel van 12% van de
totale huishoudpopulatie in Alkmaar.
Van de 44.076 huishoudens in Alkmaar leven er 5.326 op een inkomen van 120% van het wettelijk
sociaal minimum. Van deze huishoudens heeft 70%, 3.717 huishoudens, een inkomen tot 100% van
dit minimum.
Als we kijken naar de verdeling over de wijken in Alkmaar, zien we dat het aandeel
minimahuishoudens in de wijk Overdie het grootst is gevolg door De Mare. Dit zijn de wijken waar
Resto VanHarte Alkmaar gevestigd is.
Het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen (GBH) is het besteedbaar inkomen van de
particuliere huishoudens, dus exclusief de bevolking in instellingen en tehuizen. Verder zijn
huishoudens waarvan alle leden student zijn en huishoudens waarvoor geen inkomen is
waargenomen niet meegenomen. Het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen onder
Alkmaarse huishoudens (42.280 in aantal) bedraagt in 2007 € 31.100 per jaar. Dit is 13% meer dan
het gemiddeld persoonlijk inkomen (GPI) van € 27.600 per jaar. In de wijk met het hoogste GBH,
Oudorp is het jaarlijks besteedbaar inkomen (€ 33.700 per jaar) 39% hoger dan in de wijk met het
laagste GBH (Overdie, € 24.300 per jaar). Ook De Mare zit met € 29.100 onder het Alkmaars
gemiddelde. De gegevens over het gemiddeld besteedbaar inkomen van de inwoners van Alkmaar
hebben betrekking op 2007 (Regionaal Inkomensonderzoek 2007, CBS):
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De hoogte van het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen is, vanzelfsprekend, sterk
afhankelijk van de huishoudvorm waarin geleefd wordt. Paren met kinderen hebben het meest te
besteden:
€ 44.300 per jaar. Dit is ruim 60% meer dan het gemiddeld persoonlijk inkomen in Alkmaar (€
27.600). Eenpersoonshuishoudens hebben het laagste GBH, € 19.100 per jaar. Ook de
eenoudergezinnen, een belangrijke doelgroep van Resto VanHarte, hebben een laag gemiddeld
besteedbaar huishoudinkomen (€ 25.000).

Minima kinderen
In Alkmaar wonen 18.611 kinderen. Hiervan groeit 12% op in een minimahuishouden tot 120% van
het sociaal minimum. Het aandeel minimakinderen per leeftijdscategorie is in de groep 12 tot 18 het
grootst.
Als we kijken naar huishoudtype dan valt op dat relatief veel kinderen uit eenoudergezinnen
opgroeien in een minimahuishouden.
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Alleenstaande ouderen en andere eenpersoonshuishoudens
Absoluut gezien bevinden zich veel alleenstaanden onder de minima in Alkmaar. Relatief is het
aandeel eenoudergezinnen hoog. Van alle eenoudergezinnen in Alkmaar leeft bijna 39% op het
minimum.
Ten opzichte van de gehele Alkmaarse populatie zijn er veel mensen ouder dan 65 jaar die van het
minimum rond moeten komen. Het aandeel onder alle 65-plussers is 16%.
Nieuwe Nederlanders
Vooral de wijk Overdie heeft een groot aandeel allochtonen, waarvan verreweg het grootste deel van
niet-westerse afkomst is (demografisch overzicht gemeente Alkmaar, 2011). In deze wijk wonen
3.286 allochtonen, van wie 2.598 van niet-westerse afkomt. De niet-westerse allochtonen maken
35% uit van de totale bevolking in deze wijk.
In De Mare wonen 3.763 allochtonen, van wie 2.058 van niet-westerse afkomst. De niet-westerse
allochtonen maken 13% uit van de totale bevolking in deze wijk.
In bijna een kwart van alle huishoudens in Alkmaar woont minstens één gezinslid dat van allochtone
afkomst (Westers allochtoon en niet-westers allochtoon) is. Vergeleken met de referentiegemeenten
is het aandeel allochtonen in Alkmaar iets hoger. Met name de groep Westerse allochtonen is in
Alkmaar groter.
Het CBS geeft de landelijke cijfers voor etniciteit niet weer op huishoudniveau maar op
persoonsniveau. Hieruit blijkt dat 19,6% van alle Nederlanders van allochtone afkomst is. In Alkmaar
is dit 23,7%. Dit aandeel ligt dus boven het landelijke gemiddelde (Armoedemonitor Alkmaar 2010).
Het totaalbeeld dat uit bovenstaande gegevens naar voren komt, is dat de doelgroepen van Resto
VanHarte in voldoende mate aanwezig zijn en met name in de wijken Overdie en De Mare.

