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- Klopt het dat er alleen in 2015 een onttrekking aan de reserves nodig is?  
 
 
Ja, dat klopt. Voor 2016 dekken we dit bedrag uit het budget WMO Begeleiding 
(maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten; zie collegevoorstel).  
  
- Kan per maatregel aangegeven worden aangegeven op hoeveel mensen deze betrekking 
heeft? 
 
De prognoses t.a.v. het aantal verstrekkingen in 2015 zijn als volgt: 
 
Declaratieregeling voor maatschappelijke participatie: 750  
Regeling bijkomende schoolkosten: 210 
Individuele inkomenstoeslag: 140 
Collectieve ziektekostenverzekering: 615 
 
- Hoeveel kinderen leven in Leiderdorp in arme gezinnen? Welke normen worden daarbij 
gehanteerd? 
 
Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal Leiderdorpse kinderen dat in armoede leeft. 
Daarom zijn in de Nota Minimabeleid de landelijke cijfers gebruikt, afkomstig uit het 
Armoedesignalement 2013 van het CBS. Daaruit blijkt dat minderjarigen meer risico op armoede 
lopen dan volwassenen. In 2012 verbleef 1 op de 9 (11,4%) van de minderjarigen in een 
huishouden met een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Dit normbedrag is 
gebaseerd op de minimaal vereiste uitgaven voor voedsel, kleding, wonen en sociale participatie. 
 
- Hoe gaat het subsidiëren van het Jeugdcultuur/sportfonds precies in zijn werk? 
 
JSF/JCF is een laagdrempelige voorziening waarmee we arme kinderen de kans geven om 
actief aan kunst of sport te doen. Met de subsidie kunnen naar verwachting ongeveer 100 
aanvragen per jaar worden gehonoreerd. Aanvragen worden gedaan door een intermediair. 
JSF/JCF maakt de bijdrage direct over aan de sport- of culturele vereniging en eventueel aan de 
leverancier van materialen. Bij het honoreren van de aanvragen is het beschikbare budget 
leidend. Aan de hand van de ervaringscijfers mag worden verwacht dat de kosten die gemoeid 
zijn met het aantal te verwachte aanvragen het beschikbare budget niet zullen overstijgen. Mocht 
het aantal aanvragen in de toekomst gaan stijgen (als gevolg van toenemende 
naamsbekendheid), dan gaat JSF/JCF lokaal op zoek naar aanvullende (private) financiering.  
 
- Het Nibud (zie bijlage) adviseert om geen harde grenzen te hanteren bij de toegang tot 
aanvullende ondersteuning. Wat betekent het hanteren van een glijdende schaal (bijvoorbeeld 
100% vergoeding tot 110% van het minimuminkomen; 50% vergoeding tussen 110% en 120% 
en 25% tussen 120% en 130%) voor de uitvoering en het budget? 
 



Het invoeren van een 50% vergoeding voor klanten met een inkomen tussen 110% en 120% 
levert naar verwachting € 23.000 op. Omdat er geen CBS-cijfers beschikbaar zijn over de 
inkomensgroep tussen de 120% tot 130%, kunnen we niets zeggen over de kosten die het 
invoeren van een 25% vergoeding voor deze groep met zich mee zou brengen.  
 
Vanwege het extra uitvoeren van inkomenstoetsen en het inrichten van de organisatie hierop, 
brengt het hanteren van een glijdende schaal ook extra uitvoeringskosten met zich mee. Ervaring 
in de afgelopen jaren heeft geleerd dat de kosten die hiervoor moeten worden gemaakt vaak niet 
opwegen tegen eventuele besparingen (minder uitgaven) van een dergelijke maatregel. 
Bovendien is dit is niet in overeenstemming met het voornemen om de uitvoeringskosten zo laag 
mogelijk te houden.  


