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Wat is minimabeleid?

• Doelstelling: het bevorderen van de deelname aan het 

maatschappelijk leven door mensen met een laag inkomen

• Lokale invulling



Huidige situatie

Doel: 

Iedereen kan meedoen, ongeacht 

inkomen.

Criteria: <120% bijstandsniveau en 

toets eigen vermogen

• 760 minimahuishoudens 

• 430 Langdurig

• 340 minderjarige kinderen 

� Uniforme regelingen

� Aanvragen digitaal

� Toets op rechtmatigheid

� Beschikking kalenderjaar

� Steekproefsgewijs 

controleren

� Lage uitvoeringkosten

Huidige werkwijze



Huidig minimabeleid (2)
Regeling Omschrijving

Wettelijk Bijzondere bijstand Financiële tegemoetkoming voor bijzondere en noodzakelijke 

kosten. Voorbeelden: koelkast, juridische kosten, inrichting, 

bewindvoering, babypakket.

Individuele inkomenstoeslag Vrij besteedbaar budget voor huishoudens die langer dan 5 jaar 

een inkomen op bijstandsniveau hebben.

0 – 100 Declaratieregeling € 210 per jaar per persoon voor participatie op cultureel, 

educatief en sportief gebied. Voorbeelden: museum, pretpark, 

internet, mobiele telefoon, fiets.

Collectieve zorgverzekering Collectieve aanvullende zorgverzekering bij Zorg & Zekerheid. 

Gemeente zorgt voor premiereductie.

Zomerzwemabonnement zwemabonnement voor zomerperiode 

Informele ondersteuning Vrijwillige ondersteuning bij financiële problematiek door 

Incluzio. 

Voedselbank Verstrekken gratis voedselpakketten

Jeugd Schoolbijdrage Voor kosten van schoolgaande kinderen

€ 200 per kind van 4 tot 12 jaar

€ 300 per kind van 12 tot 18 jaar

Leermiddelenregeling € 409 per kind per 4 jaar voor computer/printer

Jeugdfonds sport en cultuur Vergoedingen voor kinderen voor sport, muziek- of dansles.

Leergeld Leergeld voorziet in schoolgerelateerde benodigdheden.



Bronnen 

• Evaluatie minimabeleid 2015

• Armoedemonitor Urban Data Center

• Gesprekken maatschappelijke partners

• Interviews doelgroep



Aandachtspunten voor nieuw 

beleid

• Minimapopulatie is niet generiek

• Gebruik van regelingen is groepsafhankelijk

• Regelingen zijn niet dekkend voor verscheidenheid hulpvragen

• Te weinig inzicht in ondersteuningsmogelijkheden

• Besteed middelen aan wie het nodig heeft

• Inzetten op situatie structureel verbeteren

• Preventie en integraliteit



Kaders nieuw beleid 2020

• Nadere uitwerking van Sociale Agenda: ‘Iedereen doet mee, ongeacht 
achtergrond, inkomen of beperking’. 

• Wie zelf geen oplossing kan bieden, kan (tijdelijk) ondersteuning krijgen.

• We werken binnen het sociaal domein in samenhang. 

• We gaan uit van het resultaat.

• Niet iedereen is hetzelfde of heeft hetzelfde nodig.

• Sluit aan bij beleidsplan Participatiewet en beleidsplan 
schuldhulpverlening

• Financieel kader: meerjarenbegroting 

• Meetbare resultaten





Keuzes

Vaste regelingen of maatwerk?

Vaste regelingen Maatwerk

Lagere uitvoeringskosten Oplossing bieden die doelmatig is

Digitaal aanvragen Integrale benadering en preventief 

optreden

Vooraf duidelijk aan wie en wat de 

gemeente aan ondersteuning biedt

Beperkte ruimte voor andere 

oplossingen dan voorgeschreven 

regelingen

Mogelijk hogere uitvoeringkosten

Kans op willekeur



Keuzes

Hanteren inkomenstoets of lichte toets op besteedbaar inkomen?

Hanteren inkomenstoets Lichte toets besteedbaar inkomen

Vooral duidelijk aan wie de 

gemeente ondersteuning biedt

Ondersteuning bieden aan degene 

die het nodig heeft

Makkelijk realistisch budget begroten Laagdrempelig om hulp te vragen 

Gaat uit van vertrouwen

Gaat uit van recht i.p.v. noodzaak Moeilijker te objectiveren wie in 

aanmerking komt 

Hogere drempel om ondersteuning 

te vragen

Potentiele doelgroep wordt groter 



Keuzes

Openeinde regeling of budgetplafond?

Openeinde regeling Budgetplafond

Iedereen met ondersteuningsvraag 

kan worden geholpen

Geen overschrijding van het budget

Budget kan worden overschreden Geen ondersteuning meer als 

plafond is bereikt



Tot slot

Planning

• Inspraakperiode: medio november 

• Besluitvorming raad: maart 2020


