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Afdeling:  Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 25 november 2014 
Onderwerp: Nota minimabeleid 2015  

 
 

 Aan de raad.  

 
 
 

Beslispunten 
1. Akkoord te gaan met onttrekking van € 56.475 uit de Behoedzaamheidsreserve.  

 
2. Akkoord te gaan met het overhevelen van het WMO budget voor een Financiële 

maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten van programma 1B naar 
programma 2A. 
 

3. De begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen en kennis te nemen van de wijziging 
van het meerjarenbeeld van dit besluit zoals hieronder weergegeven.  

 
  Programma 2014   

2015 2016 2017 2018 Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten   

1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs            -               -       -216.000   -266.000   -266.000   -266.000  

2 - Werk en Inkomen            -               -        272.475    266.000    266.000    266.000  

3 - Kunst, Cultuur en Sport            -               -                 -               -               -               -    

4 - Beheer openbare ruimte            -               -                 -               -               -               -    

5 - Ruimtelijk beleid            -               -                 -               -               -               -    

6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid            -               -                 -               -               -               -    

7 - Grondontwikkeling            -               -                 -               -               -               -    

Algemene Dekkingsmiddelen            -               -                 -               -               -               -    

Saldo van baten en lasten            -               -          56.475             -               -               -    

Mutatie reserves            -               -         -56.475             -               -               -    

 
 

 
1 Inleiding 

1.a In het kort 
Het huidige minimabeleid wordt met ingang van 2015 aangepast om een drietal redenen: 
 

1. Op grond van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere 
wetten (Wet maatregelen WWB) is per 1 januari 2015 categoriale bijzondere 
bijstand niet meer mogelijk; 

2. In de kadernota 2015 is vanaf 2015 € 73.000 extra opgenomen voor 
intensivering van het minimabeleid. 

3. In de nota ‘Invoering Wmo 2015’ is vanaf 2015 € 216.000 opgenomen voor een 
maatwerkvoorziening inkomensondersteuning voor chronisch zieken en 
gehandicapten. 

 
Het nieuwe minimabeleid is vastgelegd in de Nota Minimabeleid die op 19 november is 
vastgesteld door het College. De belangrijkste wijzigingen zijn: 
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 verhoging van de inkomensgrens van het minimabeleid van 110% naar 120% 
van de bijstandsnorm (behalve voor de Individuele inkomenstoeslag); 

 uitbreiding van het aantal vergoedingen van de declaratieregeling; 

 uitbreiding van de declaratieregeling met de doelgroep 65-plussers; 

 instelling van een declaratieregeling voor bijkomende schoolkosten en verhoging 
van de vergoeding per kind; 

 uitbreiding van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima specifiek 
gericht op meerkosten bij chronische ziekte of handicap; 

 de mogelijkheid om (niet verzekerbare) meerkosten van chronische ziekte of 
handicap via de Bijzondere Bijstand te vergoeden; 

 de mogelijkheid om (een deel van) de kosten voor de algemene voorziening 
huishoudelijke hulp via de Bijzondere Bijstand te vergoeden; 

 subsidiëring van Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds; 

 subsidiëring van Stichting Voor Elkaar Leiden voor het project 
Schuldhulpmaatjes 

 
Het nieuwe minimabeleid wordt vanaf 2016 volledig gefinancierd met de extra middelen 
voor armoedebestrijding 2015 tot en met 2018 en WMO middelen voor de Financiële 
maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten.   
 
1.b  Achtergrond 
Voor het ontwerpen van de Financiële maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en 
gehandicapten is door het Rijk een budget van € 316.000 beschikbaar gesteld. Bij de 
vaststelling van de Nota ‘Invoering WMO 2015’ is er abusievelijk slechts € 216.000 
beschikbaar gesteld. De resterende € 100.000 is ondergebracht bij het budget WMO 
‘Begeleiding’. Dit heeft ertoe geleid dat we voor 2015 niet voldoende middelen ter 
beschikking hebben om het beleid zoals voorgesteld in de Nota Minimabeleid 2015, uit te 
voeren.  
 

2 Beoogd effect 
Het vinden van volledige dekking voor 2015 voor het uitvoeren van nieuwe minimabeleid 
zoals vastgelegd in de Nota Minimabeleid 2015.  
 

3 Argumenten 
2.1 & 3.1 Het beroep op de bijzondere bijstand zal toenemen. 
De verwachting is dat het nieuwe minimabeleid zoals vastgelegd in de Nota Minimabeleid 
2015, het beroep op de individuele bijzondere bijstand zal doen toenemen. Om dit op te 
kunnen vangen doen we voor 2015 een beroep op de extra middelen armoedebestrijding 
2014 die in de Behoedzaamheidsreserve zijn opgenomen.  
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 
2.1 De ingezette middelen zijn tijdelijk. 
De extra middelen voor armoedebestrijding 2014 zijn eenmalig. Om het voorgestelde 
beleid na 2015 voort te kunnen zetten, wordt vanaf 2016 dekking gevonden in het WMO 
budget Begeleiding.  
 
3.1 Het betreft een open einde regeling. 
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Bij meer aanvragen dan verwacht kan het budget overschreden kan worden. Afhankelijk 
van de hoogte van de werkelijke uitgaven in 2015, maken we voor 2016 en verder 
aanspraak op een nader te bepalen bedrag uit het budget WMO Begeleiding.  

 
5 Kosten, baten en dekking 

Dit voorstel valt onder onderdeel 2A van de programmabegroting. De innovatie van het 
Minimabeleid past binnen het financiële kader. In de begroting 2015 is afgerond € 580.000 
voor het Minimabeleid en € 216.000 in programma 1B voor de maatwerkvoorziening 
chronisch zieken opgenomen. Voorgesteld wordt om dit laatste bedrag over te hevelen van 
programma 1B naar programma 2A. 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 verstrekken van 
individuele bijzondere bijstand. Vanaf 2016 wordt dit bedrag gedekt uit het budget WMO 
Begeleiding.   
 

6 Evaluatie 
Het minimabeleid zal eind 2015 worden geëvalueerd.  

 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 
de secretaris,   de burgemeester, 
 
H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
 
 
 
Bijlagen:  

1. Nota Minimabeleid 2015. 


