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1. Inleiding 
 

De aanleiding voor deze nota is drieledig: (1) in 2015 wordt de wetgeving 

op het gebied van Werk en Inkomen op verschillende punten gewijzigd, (2) 

het Rijk heeft extra middelen voor armoedebestrijding en 

schuldhulpverlening ter beschikking gesteld en (3) het Rijk heeft 

gemeenten belast met het treffen van een maatwerkvoorziening voor 

inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast 

vragen ook de veranderingen in het sociaal domein (decentralisaties) om 

een andere invulling van het Minimabeleid.  

 

Ten gevolge van de wijzigingen in de wet mogen gemeenten geen 

geldbedrag ineens meer geven aan bepaalde groepen (categoriale 

bijzondere bijstand); er moet altijd een concrete besteding tegenover 

staan. Ook moet bij de toekenning gekeken worden naar de individuele 

omstandigheden van de aanvrager. Hiermee wil de wetgever er zeker van 

zijn dat de middelen terecht komen bij de mensen die het echt nodig 

hebben. Verder laat de nieuwe wet toe dat de inkomensgrens voor 

minimaregelingen lokaal wordt bepaald.  

 

Het Rijk heeft voor de periode 2015 tot en met 2018 extra geld 

beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Het 

Rijk vraagt gemeenten om bij de besteding van deze middelen extra 

aandacht te hebben voor de sociale participatie van kinderen. De 

middelen kunnen ook ingezet worden voor subsidiëring van lokale private 

initiatieven.  

 

Per 1 januari 2014 heeft het Rijk twee regelingen ter compensatie van 

meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft, namelijk 

de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de 

regeling compensatie eigen risico (CER). De regelingen hadden volgens 

de regering niet het beoogde effect, namelijk het compenseren van 

meerkosten ten gevolge van chronische ziekte of handicap voor mensen 

die dat echt nodig hebben. Gemeenten hebben nu de opdracht gekregen 

tot het vormgeven van een ‘maatwerkvoorziening 

inkomensondersteuning’. In de nota ’Invoering Wmo 2015’ is hiervoor € 

216.000 beschikbaar gesteld.  

 

Bij de decentralisaties staan de zelfredzaamheid (‘eigen kracht’) en de 

maatschappelijke participatie van de kwetsbare burger centraal. Van onze 

inwoners verwachten we dat ze steeds meer zaken oplossen binnen hun 

eigen netwerk. Dit veronderstelt een mate van maatschappelijke 

participatie die niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Het goed kunnen 

functioneren van inwoners in onze maatschappij staat of valt met hun 

mogelijkheden en de ontwikkeling hiervan. Met ons vernieuwde 

minimabeleid willen we een grotere groep inwoners met een laag inkomen 

de mogelijkheid geven om volwaardig te participeren.  

 

Proces 

Bij de totstandkoming van deze nota is overleg gevoerd met de 

Adviesraad Werk en Inkomen Leiden Leiderdorp. Met hen is onder andere 

gesproken over de vergoedingen van de declaratieregeling en mogelijke 

uitbreiding hiervan.  

 

Doelstellingen nieuw minimabeleid 

In deze nota worden voorstellen gedaan om het minimabeleid aan te 

passen aan nieuwe wetgeving en op een aantal punten uit te breiden. 

Hierbij zijn steeds de volgende doelstellingen het uitgangspunt: 

 

 het bevorderen van maatschappelijke participatie; 
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 het bevorderen van de participatie van kinderen: geen uitsluiting 

om financiële redenen; 

 ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. 

 

Daarnaast streven we naar zo laag mogelijke uitvoeringskosten, zodat het 

beschikbare budget terecht komt bij de inwoners die het echt nodig 

hebben. De aanvraagprocedures worden eenvoudiger. Digitaal aanvragen 

zal binnen korte tijd mogelijk worden. Waar mogelijk zoeken we 

aansluiting bij het minimabeleid van de gemeente Leiden.  

 

 

2. Armoede in Nederland 
 

Armoede in Nederland kan omschreven worden als het niet volwaardig 

kunnen meedoen aan de samenleving. Je hebt misschien wel een dak 

boven je hoofd en elke dag iets te eten, maar verder heb je geen geld 

over. Je kunt bijvoorbeeld niet sporten, of geen sociale contacten 

onderhouden. Als je aanvullende medische zorg nodig hebt, kan je dat niet 

of moeilijk betalen. Het gaat vaak niet alleen om te weinig geld. Armoede 

is een complex probleem dat te maken heeft met opleiding, economische 

zelfstandigheid, gezondheid en wonen. Het armoedebeleid is daarom 

vooral ondersteunend aan andere beleidsterreinen. 

 

De doelgroep 

Sinds 2011 neemt de armoede in Nederland snel toe (CBS, 

Armoedesignalement 2013). In 2010 had 7,4% van de huishouden een 

inkomen onder de lage inkomensgrens. In 2012 was dat 9,4%. Volgens 

ramingen van het CBS ligt dat percentage voor 2014 rond de 10%. Het 

Rijk heeft om deze reden extra geld beschikbaar gesteld om voor deze 

groep de gevolgen van de crisis en bezuinigingen te verzachten. 

 

 

Kinderen 

Kinderen vormen een belangrijke doelgroep van het armoedebeleid. 

Kinderombudsman Marc Dullaert stelde in 2013 naar aanleiding van 

onderzoek dat er meer aandacht moet komen om kinderen mee te laten 

doen. In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Kinderen 

die opgroeien in arme gezinnen worden dagelijks met geldgebrek 

geconfronteerd. Zij hebben een slechtere start en hun kansen voor de 

langere termijn worden bedreigd. Ze lopen een groter risico om ook als 

volwassene arm en sociaal uitgesloten te zijn. Daarom wil de gemeente 

Leiderdorp dat het minimabeleid juist voor kinderen voldoende 

mogelijkheden tot participatie biedt. 

 

 

3. Integraal minimabeleid 
 

Omdat armoede niet alleen te maken heeft met te weinig geld, moet de 

bestrijding van armoede breder worden aangepakt. Het college wil dit 

doen op de volgende manieren: 

 

Activering naar werk 

Werk is nog steeds de snelste weg uit de armoede. Werk geeft perspectief 

en biedt meer mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. 

Inwoners van Leiderdorp in een armoedesituatie worden gestimuleerd om 

te gaan werken en zelf iets te doen aan hun situatie. We spreken hen 

hierbij zoveel mogelijk aan op hun eigen kracht. Met re-integratie-

instrumenten kunnen werkzoekenden hierbij geholpen worden. Burgers 

die (nog) niet in staat zijn om te werken vragen we om op een andere 

manier te participeren, vrijwillig of in de vorm van een tegenprestatie.   

 

Schuldpreventie 

De gemeente doet al veel om te voorkomen dat mensen hoge schulden 

maken en daardoor in de problemen komen. Wanneer schulden 
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voorkomen kunnen worden, betekent dat grotere financiële zelfstandigheid 

van burgers en lagere kosten voor de samenleving. De Stadsbank heeft 

hierin een belangrijke rol. Inwoners van Leiderdorp kunnen gratis 

deelnemen aan een budgetcursus. Ook wordt er samengewerkt met de 

woningcorporatie om te voorkomen dat mensen als gevolg van een 

huurschuld uit hun huis gezet worden. Een notitie over de intensivering 

van de schuldhulpverlening volgt in het eerste kwartaal van 2015. De 

nadruk zal hierin komen te liggen op preventie. We verwachten dit te 

kunnen realiseren binnen het beschikbare budget.   

 

Verbinding met het Sociaal Team Leiderdorp 

De leden van het Sociaal Team Leiderdorp (STL) zijn de ogen en de oren 

van de gemeente in de wijk. Hier worden signalen opgepikt uit de wijk en 

mensen gestimuleerd om deel te nemen aan de samenleving. In het 

contact met bewoners zullen de medewerkers bekendheid geven aan het 

minimabeleid en mensen wijzen op mogelijke deelname.  

 

Samenwerking met maatschappelijke organisaties 

Er zijn steeds meer maatschappelijke organisaties die actief zijn op het 

gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Deze organisaties 

werken vaak met vrijwilligers. Met gemeentelijke subsidie kunnen deze 

organisaties andere fondsen verwerven voor hun activiteiten. Subsidiëring 

van deze organisaties is in lijn met onze visie op het sociaal domein, 

waarin we zoeken naar manieren om maatschappelijke organisaties 

steeds meer te betrekken bij de uitvoering van gemeentelijk beleid.   

 

Samenhang met andere beleidsterreinen 

Armoede is een complex probleem dat te maken heeft met inkomen, 

meedoen in de maatschappij, gezondheid, opleidingsniveau, 

zelfredzaamheid, woon- en leefomgeving. Daarom is het minimabeleid zo 

ingericht dat het ondersteunend is aan de doelstellingen van andere 

beleidsterreinen, zoals WMO, jeugd, sport en gezondheid. 

Door het stimuleren van sport en bewegen verbeteren we de leefstijl van 

minima en verminderen we gezondheidsachterstanden. Door de deelname 

van kinderen en jongeren tot 18 jaar aan sportieve en culturele activiteiten 

te stimuleren, dragen we bij aan de doelstellingen van ons jeugdbeleid. 

We vergroten de participatie en daarmee de ontwikkelingskansen van 

jongeren, een van de pijlers van het jeugdbeleid. In het kader van ons 

preventief gezondheidsbeleid is het belangrijk dat kinderen en jongeren 

van jongs af aan leren om gezonde keuzes te maken, zodat ze zich 

ontwikkelen tot volwassenen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor een 

gezonde leefstijl. Hiermee kunnen problemen zoals overgewicht in de 

toekomst voorkomen worden. Met het uitbreiden van de doelgroep van het 

minimabeleid, bereiken we dat meer mensen zullen worden 

aangemoedigd om te sporten en te bewegen (verhogen sportparticipatie).  

 

Door de nadruk te leggen op (het stimuleren van) maatschappelijke 

participatie draagt het Minimabeleid bij aan het belangrijkste uitgangspunt 

van het WMO-beleid, namelijk inwoners te ondersteunen om zoveel 

mogelijk op eigen kracht te participeren in de samenleving. Inwoners die 

het tijdelijk, langer durend of structureel niet op eigen kracht redden, 

kunnen op ondersteuning rekenen. Een deel van de ondersteuning aan 

chronisch zieken en gehandicapten wordt geregeld via het Minimabeleid.  
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4. Opties voor nieuw beleid 
 

Ingegeven door de hierboven beschreven veranderingen (wetswijzigingen, 

extra geld voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening, het wegvallen 

van de Wtcg en de CER en de ontwikkelingen in het sociaal domein), 

stellen wij voor het minimabeleid te verruimen, waarbij de volgende 

(combinatie van) keuzes te maken zijn:  

 

 Subsidiëren van Jeugd Sport Fonds (JSF) en Jeugd Cultuur Fonds 

(JCF). JSF en JCF verstrekken bijdragen voor deelname van 

kinderen aan sportieve respectievelijk culturele activiteiten. Het 

heeft activering en participatie als doel, het is laagdrempelig en er 

is voldoende keuzemogelijkheid. Deelname aan het JSF is in lijn 

met ons gezondheidsbeleid en sportbeleid, dat inzet op het 

stimuleren van inwoners om te gaan sporten en bewegen. Kosten: 

€ 20.000. 

 

 Subsidiëren van Schuldhulpmaatjes. Schuldhulpmaatjes zijn 

vrijwilligers die persoonlijke ondersteuning bieden aan mensen 

met (dreigende) schulden. Schuldhulpmaatjes vergroten de 

effectiviteit van de schuldhulpverlening en spelen een belangrijke 

rol bij de preventie van problematische schulden. Kosten: € 10.000 

 

 Uitbreiding van de Declaratieregeling voor maatschappelijke 

participatie met de aanschaf van een fiets, computer of printer, 

internet en een abonnement op krant of tijdschrift. Op dit moment 

kunnen alleen kosten worden gedeclareerd voor deelname aan 

sportieve, educatieve of culturele activiteiten. Omdat de maximale 

vergoeding gelijk blijft, verwachten we geen extra kosten.  

 

 Verhoging van de Regeling bijkomende schoolkosten. Op dit 

moment ontvangen huishoudens met kinderen een bijdrage van € 

75 of € 150 per kind dat deelneemt aan het basisonderwijs resp. 

het voortgezet onderwijs. Deze bedragen zouden kunnen worden 

verhoogd. Extra kosten: afhankelijk van de verhoging, maar 

minimaal € 3.000.  

 

 Verkorten van de referteperiode van de Individuele 

inkomenstoeslag (huidige langdurigheidstoeslag). De 

langdurigheidstoeslag wordt verstrekt aan klanten die op het 

moment van aanvraag minimaal 5 jaar lang een laag inkomen 

hebben gehad (bijstandsnorm). Een voorstel zou kunnen zijn om 

deze referteperiode van 5 jaar te verkorten naar 3 jaar. Dit 

betekent dat jaarlijks een grotere groep mensen in aanmerking 

komt voor de individuele inkomenstoeslag. Extra kosten: € 58.000.  

 

 Verstrekken van een gemeentelijke bijdrage van aan het 

herverzekeren van het eigen risico voor deelnemers aan de 

collectieve ziektekostenverzekering voor Minima. Hiermee kunnen 

we voorkomen dat minima zorg gaan mijden of problemen krijgen 

bij de verrekening van het eigen risico. Kosten: € 50.000. 

 

 Met ingang van 2015 zijn inwoners zelf verantwoordelijk voor het 

organiseren en financieren van huishoudelijke ondersteuning via 

de algemene voorziening. Om de negatieve arbeidsmarkteffecten 

van deze maatregel te verzachten wordt de Huishoudelijke Hulp 

Toelage ingezet, een bijdrage vanuit het Rijk. Een voorstel zou 

kunnen zijn om de rest van de kosten voor huishoudelijke hulp 

voor minima te compenseren vanuit de Bijzondere Bijstand. 

Kosten: € 150.000. 

 

 Uitbreiding van de doelgroep van het minimabeleid door het 

verhogen van de inkomensgrens van 110% naar 120% van de 

bijstandsnorm. 
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5. Voorstel voor nieuw beleid 
 

Omdat er als gevolg van wetswijzigingen niet meer categoriaal mag 

worden verstrekt, moet een aantal regelingen sowieso worden afgeschaft 

of gewijzigd. Dit geldt voor de Regeling Chronisch Zieken en 

Gehandicapten, de Tegemoetkoming voor 65-plussers en de Regeling 

voor huishoudens met schoolgaande kinderen. Het voorstel is om de 

regelingen – m.u.v. de Regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten - om 

te bouwen naar declaratieregelingen, waarbij de doelgroep 65-plussers 

wordt toegevoegd aan de bestaande Declaratieregeling voor 

maatschappelijke participatie. Ter ondersteuning van chronisch zieken en 

gehandicapten vindt een aanpassing van de collectieve 

ziektekostenverzekering plaats, waar nodig aangevuld met vergoeding van 

extra ziektekosten en overige meerkosten via bijzondere bijstand.  

 

Verder stellen wij voor om de extra middelen voor armoedebestrijding te 

gebruiken voor verruiming van het minimabeleid. Daarbij geven we 

prioriteit aan het ondersteunen van voorliggende voorzieningen door het 

subsidiëren van maatschappelijke organisaties. Dit past binnen onze 

sturingsfilosofie van het sociale domein waarin we zo veel mogelijk ruimte 

willen geven aan  initiatieven van bewoners, instellingen en 

netwerkpartners bij het uitvoeren van gemeentelijke taken. Ook sluit het 

goed aan bij het streven van het College om de ondersteuning zo dicht 

mogelijk bij de burger te organiseren. De dienstverlening door 

maatschappelijke organisaties is laagdrempeliger en daardoor ook 

toegankelijker voor nieuwe doelgroepen.   

 

Ook stellen we voor om huishoudens met schoolgaande kinderen extra te 

ondersteunen. Volgens het NIBUD kwamen huishoudens met 

schoolgaande kinderen in 2014 maandelijks € 50 tekort om alle 

noodzakelijke uitgaven te betalen. Hierbij zijn de kosten voor 

maatschappelijke participatie nog niet eens meegerekend. Om te 

voorkomen dat kinderen om financiële redenen niet kunnen participeren, 

stellen we voor om de bedragen van de Regeling bijkomende 

schoolkosten te verhogen.  

 

Tot slot stellen we voor om de doelgroep van onze minimaregelingen – 

met uitzondering van de individuele inkomenstoeslag - te verruimen door 

de inkomensgrens te verschuiven van 110% naar 120% van de 

bijstandsnorm. Hiermee stellen we een grotere groep (werkende) mensen 

in staat om volwaardig te participeren.  

 

Hieronder staan de consequenties van ons voorstel voor de afzonderlijke 

regelingen van het minimabeleid op een rij: 

 

Minimabeleid als geheel 

Huidige regeling: 

Op dit moment geldt voor alle regelingen met uitzondering van de 

langdurigheidstoeslag, een inkomensgrens van 110% van de 

bijstandsnorm.  

 

Voorstel: 

Ophoging van de inkomensgrens van alle minimaregelingen - met 

uitzondering van de individuele inkomenstoeslag - naar 120% van de 

bijstandsnorm. Deze maatregel heeft effect op alle minimaregelingen met 

uitzondering van de regelingen voor huishoudens met schoolgaande 

kinderen. Dit komt omdat er in Leiderdorp (2011) geen gezinnen met 

schoolgaande kinderen zijn met een inkomen tussen de 110% en de 

120% van de bijstandsnorm. Wellicht dat in de toekomst meer gezinnen 

kunnen profiteren van de nieuwe inkomensgrens.  

 

Kosten: 

Bij doorvoering van onderstaande wijzigingen, bedragen de extra kosten 

voor het verhogen van de inkomensgrens € 46.000. 
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Declaratieregeling voor maatschappelijke participatie 

Huidige regeling:  

€ 210 per persoon per jaar voor inkomens tot 110% van de bijstandsnorm 

voor deelname aan sportieve, educatieve en culturele activiteiten.  

 

Voorstel:   

€ 210 per persoon per jaar tot 120% van de bijstandsnorm. Op advies van 

de Adviesraad Leiden en Leiderdorp en met het oog op de toevoeging 

van de doelgroep 65-plussers, stellen wij voor om de regeling uit te 

breiden met de aanschaf van een fiets, NS-kortingskaart, computer of 

printer, internetabonnement en abonnement op krant of tijdschrift.  

 

Kosten:  

Het te declareren bedrag blijft onveranderd. De verwachting is dan ook 

dat dit voorstel geen extra kosten met zich mee brengt. 

 

Regeling bijkomende schoolkosten 

Huidige regeling  

€ 75 per jaar voor kind van 4 t/m 11 jaar voor inkomens tot 110% van de 

bijstandsnorm; € 150 per jaar per kind van 12 t/m 17 jaar voor inkomens 

tot 110% van de bijstandsnorm. 

 

De kosten voor deze regeling bedragen op dit moment € 25.000. De 

regeling is vanaf 2015 niet meer toegestaan omdat het een geldbedrag 

ineens betreft zonder dat is aangetoond dat er daadwerkelijk kosten zijn 

gemaakt.  

 

Voorstel:   

Deelname tot 120% van de bijstandsnorm aan Declaratieregeling voor 

bijkomende schoolkosten (schoolspullen, boekengeld, schoolreisjes en 

excursies, gymkleding, overblijfkosten etc.) van:  

€ 100 per jaar voor kind van 4 t/m 11 jaar; 

€ 200 per jaar voor kind van 12 t/m 17 jaar. 

 
Kosten: 
Omdat er volgens het CBS (2011) in Leiderdorp geen gezinnen tussen de 

110% en 120% zijn met kinderen jonger dan 18 jaar, levert verhoging van 

de inkomensgrens naar verwachting geen extra aanvragen - en dus geen 

extra kosten - op. Een verhoging van het maximaal te declareren bedrag 

per kind levert naar verwachting € 3.000 extra kosten op.     

 

Leermiddelenregeling 

Huidige regeling 

Huishoudens met kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar komen 1 keer in 

de 5 jaar in aanmerking voor een vergoeding voor de aanschaf van een 

computer en/of printer. De hoogte van de vergoeding bedraagt 75% van 

de richtprijzen voor een computer (laptop) en een printer zoals die jaarlijks 

door het NIBUD worden vastgesteld. 

 

Voorstel:   

Deelname tot 120% van de bijstandsnorm aan Declaratieregeling voor 

leermiddelen (computer en printer). De maximale vergoeding wordt 

uitgedrukt in een bedrag, te weten € 409. Dit bedrag komt overeen met 

75% van de NIBUD-richtlijn.  

 

Kosten: 

Omdat er volgens het CBS (2011) in Leiderdorp geen gezinnen tussen de 

110% en 120% zijn met kinderen jonger dan 18 jaar, levert verhoging van 

de inkomensgrens naar verwachting geen extra aanvragen - en dus geen 

extra kosten - op. 
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Tegemoetkoming voor 65-plussers 

Huidige regeling: 

€ 250 per huishouden per jaar voor inkomens tot 110% van de 

bijstandsnorm. Deze regeling is vanaf 2015 niet meer toegestaan omdat 

het een geldbedrag ineens betreft zonder dat is aangetoond dat er 

daadwerkelijk kosten zijn gemaakt. De kosten voor de huidige 

tegemoetkoming voor 65-plussers bedragen € 29.000 per jaar. 

 

Voorstel:   

Uitbreiding van de Declaratieregeling voor maatschappelijke participatie 

met de doelgroep 65-plussers. € 210 per persoon per jaar tot 120% van 

de bijstandsnorm. 

 

Kosten: 
Het toevoegen van de groep 65-plussers aan de Declaratieregeling, kost 

€ 21.000. Dat is € 8.000 lager dan de kosten die onder de huidige 

regeling worden gemaakt. Dit komt doordat het bedrag lager is en doordat 

alleen de werkelijk gemaakt kosten kunnen worden gedeclareerd. 

Hierdoor zal de gemiddelde uitkering per aanvrager lager uitvallen.   

 

Regeling chronisch zieken en gehandicapten 

Huidige regeling: 

€ 300 per persoon per jaar voor inkomens tot 110% van de bijstandsnorm. 

Deze regeling is met ingang van 2015 niet meer toegestaan omdat het 

een geldbedrag ineens betreft (categoriale bijzondere bijstand).  

 

Maatwerkvoorziening 

In 2014 zijn de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

(Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) ingetrokken. Een 

deel van het vrijgevallen budget is overgeheveld naar de gemeenten. 

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid gekregen om een 

maatwerkvoorziening te treffen voor inwoners met een chronische ziekte 

of handicap met daarmee verband houdende meerkosten. In Leiderdorp 

is ervoor gekozen om het wegvallen van de Wtcg en de CER voor de lage 

inkomens deels te compenseren via een uitbreiding van de collectieve 

ziektekostenverzekering voor minima (CZM). Met de aanbieder van de 

Collectieve Ziektekostenverzekering, Zorg & Zekerheid (zie ook hierna) is 

een uitbreiding van het vergoedingenpakket overeengekomen. De daarbij 

horende premieverhoging wordt voor de doelgroep met een inkomen tot 

120% van de bijstandsnorm volledig vergoed. Deelnemers met een 

inkomen tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm kunnen wel 

deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering, maar ontvangen 

geen bijdrage in de premie.  

 

Bij de samenstelling van het pakket is rekening gehouden met de 

meerkosten die chronisch zieken (mensen met een langdurige hoge 

zorgvraag) hebben. Uit onderzoek is gebleken dat het vooral gaat om de 

volgende kosten: 

 

 Mondzorg 

 Fysio/oefentherapie 

 Brillen/lenzen, hoortoestellen 

 Geneesmiddelen, eigen bijdrage of niet vergoed 

(zelfhulpmedicijnen) 

 Alternatieve Geneeswijzen/middelen 

 Eigen bijdragen AWBZ/Wmo/Vervoer 

 Beweegprogramma’s en cursussen 

 Podotherapie en pedicure 

 Kosten patiëntenverenigingen 

 

Veel van deze kosten werden al vergoed op grond van de aanvullende 

verzekering. De uitbreiding betekent in die gevallen een verhoging van de 

maximale vergoeding per jaar. Naast deze kosten zijn er ook 

onverzekerbare kosten en ‘verborgen’ kosten zoals dieetkosten, 
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bezorgkosten van boodschappen, waskosten, kosten van extra 

beddengoed, reiskosten, extra energiekosten etc. Voor zover dergelijke 

kosten voortkomen uit een langdurige hoge zorgvraag kan daarvoor 

individuele bijzondere bijstand worden verstrekt. De verwachting is dat 

het beroep op de bijzondere bijstand vanuit de doelgroep ten gevolge van 

het wegvallen van de Wtcg en de CER zal toenemen. Het budget wordt 

daarom verhoogd en in de beleidsregels bijzondere bijstand en 

minimaregelingen wordt de mogelijkheid om voor genoemde kosten 

bijzondere bijstand te verlenen expliciet vermeld. 

 

Niet-minima 

Met de uitbreiding van de CZM worden alleen mensen met een inkomen 

tot 130% van de bijstandsnorm gecompenseerd voor het wegvallen van 

de Wtcg en de CER. Niet-minima kunnen voor hun zorgkosten een 

beroep doen op de individuele bijzondere bijstand. Conform de 

beleidsregels voor individuele bijzondere bijstand wordt bij inkomens 

vanaf 110% van de bijstandsnorm, een draagkrachtberekening gemaakt 

om de hoogte van de bijzondere bijstand te bepalen. Bij een inkomen 

hoger dan 150% van de bijstandsnorm wordt de draagkracht bepaald op 

100% van het meerinkomen.  

 

Kosten:  

 De uitbreiding van het vergoedingenpakket en de daarmee 

verband houdende verhoging van de (gemeentelijke bijdrage aan 

de) premie kost naar verwachting € 40.000.  

 De verwachting is dat het beroep op de bijzondere bijstand voor 

(niet verzekerbare) meerkosten van chronische ziekte of 

handicap met € 50.000 zal toenemen. 

 

 

 

 

Langdurigheidstoeslag / Individuele inkomenstoeslag 

Huidige regeling: 

Uitkering eens per jaar voor mensen die minimaal 5 jaar lang een inkomen 

hebben gehad van 100% van bijstandsnorm. De toeslag kan volgens de 

wet alleen worden toegekend aan inwoners die langdurig een laag 

inkomen hebben gehad. Vanaf 2015 moet bij de toekenning van deze 

toeslag, die dan Individuele inkomenstoeslag gaat heten, per individu 

gekeken worden naar de mate waarop iemand moeite heeft gedaan om 

werk te vinden (inspanningen om tot inkomensverbetering te komen). Ook 

moeten de ‘krachten en bekwaamheden’ van de persoon worden 

meegewogen.  

 

Voorstel:   

Uitkering eens per jaar voor mensen die minimaal 5 jaar lang een 

inkomen hebben gehad van maximaal 100% van de voor hen geldende 

bijstandsnorm. De toe te kennen bedragen blijven gelijk aan de huidige 

en worden vastgelegd in een verordening. De begrippen ‘krachten en 

bekwaamheden’ en de ‘inspanningen om tot inkomensverbetering te 

komen’ worden verder uitgewerkt in de beleidsregels. Voor mensen met 

een uitkering kan hierbij worden teruggegrepen op artikel 18, vierde lid a 

t/m h van de Participatiewet, waarin de verplichtingen van de 

Participatiewet beschreven zijn. Wanneer iemand zich gedurende de 

referteperiode (of het jaar voorafgaand aan de aanvraag) niet aan deze 

verplichtingen gehouden heeft, kan ervan uit gegaan worden dat hij zich 

niet voldoende heeft ingespannen om te komen tot inkomensverbetering.  

 

Kosten: 

Geen extra kosten.    
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Collectieve ziektekostenverzekering 

Huidige regeling: 

Gratis aanvullende verzekering Standaard en bijdrage in de premie van de 

aanvullende verzekering Top voor inwoners met een inkomen tot 110% 

van de bijstandsnorm. Deelname op eigen kosten tot 130% van de 

bijstandsnorm. De kosten voor deze regeling bedragen momenteel € 

150.000. 

 

Voorstel:   

Deelname tot 120% van de bijstandsnorm met gemeentelijke vergoeding; 

deelname tot 130% van de bijstandsnorm zonder gemeentelijke 

vergoeding. Totale vergoeding van de premiestijging als gevolg van de 

uitbreiding van het vergoedingenpakket (zie Maatwerkvoorziening).   

 

Kosten: 

Ophoging van de inkomensgrens naar 120% van de bijstandsnorm, zal 

leiden tot 110 extra deelnemers. De extra kosten hiervan bedragen naar 

verwachting € 35.000 per jaar. 

 

Zwembadabonnement 

Huidige regeling: 

Zwembadabonnement voor de openluchtzwembaden De Zijl en De Vliet. 

Deelname tot 110% van de bijstandsnorm. 

 

Voorstel: 

Deelname tot 120% van de bijstandsnorm. 

 

Kosten: 

Extra kosten zitten ‘verstopt’ in de extra kosten van de Declaratieregeling 

maatschappelijke participatie.  

 

 

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 

Deze regeling blijft ongewijzigd, inwoners met een laag inkomen kunnen 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen.  

 

Individuele bijzondere bijstand 

Naast de regelingen van het minimabeleid is er ook nog de mogelijkheid 

om bijzondere kosten van het bestaan te vergoeden via de Bijzondere 

Bijstand. Hierbij wordt altijd gekeken naar de individuele situatie van de 

aanvrager. Bij de beoordeling van de aanvraag worden zowel de 

noodzaak van de kosten als de financiële draagkracht van de aanvrager 

meegewogen.  

 

Chronisch zieken en gehandicapten 

Wegens het wegvallen van de Wtcg en de CER verwachten we een 

toename van het beroep op de bijzondere bijstand. Voorgesteld wordt om 

€ 50.000 toe te voegen aan het budget voor Bijzondere Bijstand.  

 

Vergoeding eigen bijdrage huishoudelijke hulp 

In de nota ‘Invoering Wmo 2015’ is gekozen voor een uitvoeringsmodel 

van de huishoudelijke hulp waarin sprake is van een algemene 

voorziening en een maatwerkvoorziening. De algemene voorziening is 

voor het verrichten van eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden die een 

inwoner op basis van zijn beperkingen niet zelfstandig kan uitvoeren. In 

principe is een inwoner zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de 

huishoudelijke ondersteuning via de algemene voorziening en draagt de 

inwoner deze kosten ook zelf. De verwachting is dat deze systematiek 

gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt: inwoners zullen de huishoudelijke 

ondersteuning op een andere wijze gaan organiseren. Om de negatieve 

arbeidsmarkteffecten te verzachten wordt de Huishoudelijke Hulp Toelage 

ingezet, een bijdrage vanuit het Rijk. Het voorstel is om de overgebleven 

eigen bijdrage van € 10 per uur voor inwoners met een inkomen tot 120% 

van de bijstandsnorm, te compenseren vanuit de Bijzondere Bijstand. 
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Voorgesteld wordt om € 150.000 toe te voegen aan het budget voor 

Bijzondere Bijstand. 

 

Kosten:  

In totaal wordt 200.000 toegevoegd aan het budget Bijzondere Bijstand.  

 

Individuele studietoeslag 

De paragraaf ‘bijzondere bijstand’ in de Participatiewet bevat een nieuw 

artikel 36b over de Individuele studietoeslag. Hiermee wordt een 

studieregeling zoals die sinds 2010 in de Wajong was opgenomen in de 

bijstandswet geïntroduceerd. De gemeenteraad moet met betrekking tot 

dit onderwerp een verordening vaststellen. Er volgt een aparte notitie met 

raadsvoorstel. De kosten worden gedekt uit de resterende financiële 

ruimte van de Participatiewet en de Wet maatregelen WWB. 

 

Subsidiëring van maatschappelijke organisaties 

Huidige situatie 

Op dit moment worden er in het kader van het minimabeleid geen 

maatschappelijke organisaties gesubsidieerd.  

 

Voorstel:   

Subsidiëring Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds sluiten goed aan bij de 

doelstellingen van het Leiderdorpse minimabeleid. Het heeft activering en 

participatie als doel, het is laagdrempelig en er is voldoende 

keuzemogelijkheid. Deelname aan het JSF is in lijn met het lokaal 

gezondheidsbeleid, dat inzet op het stimuleren van deelname aan sport. 

Het stimuleren van inwoners om te gaan sporten en bewegen, is ook een 

van de drie pijlers van het lokaal sportbeleid. Juist voor kinderen is het lid 

zijn van een sportvereniging een goede manier om gezond te blijven en 

sociale contacten op te doen. Wie aan sport doet krijgt meer 

zelfvertrouwen, kan zich beter concentreren en wordt sociaal vaardiger. 

Het zelfbewustzijn groeit, kinderen krijgen meer oog voor hun kansen en 

hebben meer zelfvertrouwen om die kansen aan te grijpen.  

 

Kosten: 

€ 20.000. De opstartkosten bedragen eenmalig € 10.000. 

 

Subsidiëring Schuldhulpmaatjes 

Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers die mensen helpen om orde op zaken 

te stellen, maar ook om in de toekomst de financiële huishouding gezond 

te houden. Schuldhulpmaatjes bieden persoonlijke ondersteuning en 

werken samen met de Sociale Dienst en maatschappelijke organisaties. 

De praktijk wijst uit dat de steun van een maatje de effectiviteit van 

schuldhulpverlening vergroot. Ook spelen Schuldhulpmaatjes een 

belangrijke rol bij de preventie van problematische schulden. 

 

Kosten: 

€ 10.000 

 

2014 

Vooruitlopend op het nieuwe beleid heeft in 2014 ook al een intensivering 

van het minimabeleid plaatsgevonden. Iedereen met een inkomen van 

maximaal 110% van de bijstandsnorm ontvangt eind 2014 een eenmalige 

koopkrachttegemoetkoming. Een echtpaar krijgt € 100, een alleenstaande 

ouder € 70 en een alleenstaande € 50. Het college stelt hiervoor 

beleidsregels vast. 

 

Daarnaast heeft de gemeenteraad in het besluit ‘Invoering WMO 2015’ 

tevens  besloten om aan de doelgroep van de regeling chronisch zieken 

en gehandicapten eenmalig een aanvullende tegemoetkoming van € 100 

te verstrekken. Hiermee wordt het wegvallen van de CER in 2014 voor de 

laagste inkomens ruimschoots gecompenseerd. 
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6. Financieel kader 

Regelingen / Kosten Basis Uitbreiding  Totaal 

Declaratieregeling 65- €    77.000 € 18.000 € 95.000 

Declaratieregeling 65+  € 21.000 € 21.000 

CZM € 150.000 € 75.000 € 225.000 

Schoolbijdrage € 25.000 € 3.000 € 28.000 

Leermiddelenregeling onbekend*    € 0 onbekend* 

Ind. inkomenstoeslag 5 jaar € 58.000 € 0 € 58.000 

Zwembadabonnement onbekend* € 0 onbekend* 

JSF/JCF  € 20.000 € 20.000 

Opstartkosten JSF/JCF  € 10.000 € 10.000 

Schuldhulpmaatjes  € 10.000 € 10.000 

Bijzondere bijstand € 180.000 € 200.000 € 380.000 

Uitvoeringskosten    €   5.000 € 5.000 

Subtotaal € 491.000 € 361.000 € 852.000  

    

Dekking    

Budget Bijzondere Bijstand   € 144.000 

Budget Minimabeleid   € 363.000 

Extra middelen 

armoedebestrijding 2014 

  € 56.000 

Extra middelen 

armoedebestrijding 2015  

  € 73.000 

Budget WMO 

maatwerkvoorziening 

  € 216.000 

Totaal   €  852.000 

 
* uitgaven zitten ‘verstopt’ in de Declaratieregeling voor maatschappelijke participatie.  

 

Er is vanuit de Algemene Uitkering, december circulaire nog € 56.475  

beschikbaar voor armoedebeleid in de Behoedzaamheidsreserve. 

Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen voor het 

vergoeden van een deel van de kosten voor de algemene voorziening 

huishoudelijke hulp in 2015. Voor 2016 zoeken we voor dit bedrag dekking 

in het budget WMO Begeleiding.   

 

De opstartkosten voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds zijn 

eenmalige kosten. Vanaf 2016 is dit bedrag van € 10.000 beschikbaar 

voor andere doeleinden.   

 

 

 


