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Aanleiding
Eind 2014 heeft de gemeenteraad de nota Minimabeleid 2015 vastgesteld. Dit beleid is gericht op

het bevorderen van participatie van huishoudens met een minimuminkomen en het bestrijden van

uitsluiting vanwege financiële redenen. lnmiddels wordt er ruim vier jaar uitvoering gegeven aan dit
beleid. Het college heeft gevraagd dit beleid te evalueren. Er is behoefte aan inzicht in de

doeltreffendheid van het gevoerde beleid. De aanbevelingen uit de evaluatie dienen als input voor
de Nota Minimabeleid 2019. De Nota Minimabeleid 2019 wordt eind 2019 ter besluitvorming aan de

gemeenteraad voorgelegd.

Probleemstelling
ln deze evaluatie bekijken we of het beleid het beoogde effect heeft en of het goed wordt
uitgevoerd. We beantwoorden daarvoor de volgende vragen:

1. ln welke mate worden de doelstellingen van het programma bereikt?
a) Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
b) Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden gaan doen?

c) Heeft dat gekost wat we zeiden dat het zou gaan kosten?

2. ls in de huidige situatie het gekozen beleidsprogramma ook de meest effectieve?

Kern van beleidsplan
Voordat we overgaan tot evaluatie van het minimabeleid schetsen we kort een beeld van de inhoud
van de Nota Minimabeleid 2015.

Wat willen we bereiken?
Het uitgangspunt van het minimabeleid is dat iedereen kan meedoen in de samenleving, ongeacht
het inkomen. De doelstellingen uit de Nota Minimabeleid 2015 zijn:
- het bevorderen van maatschappelijke participatie;
- het bevorderen van de participatie van kinderen; geen uitsluiting om financiële redenen;

- ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten.

wqt goan we daorvoor doen?
Armoede is een complex probleem dat te maken heeft met o.a. opleiding, economische

zelfstandigheid, gezondheid en wonen. Armoede moet daarom breed worden aangepakt. Het

college doet dat op de volgende manieren: activering naar werk, bieden van schuldhulpverlening,
verbinding leggen met het Sociaal Team Leiderdorp en samenwerking met maatschappelijke

orga nisaties.
Er worden in de Nota Minimabeleid 2015 diverse acties en instrumenten genoemd die bijdragen aan

bovengenoemde doelstellingen. De nadruk ligt op het bieden van diverse minimaregelingen waarbij
mensen met een minimuminkomen een bijdrage krijgen in de kosten voor deelname aan sport,
cultuur en educatie.
Met vaststelling van het beleidsplan heeft de gemeenteraad gekozen om de inkomensgrens voor de

minimaregelingen te verruimen van 110 procent naar 120 procent van het wettelijk sociaal

minimum (Wsm), zodat vanaf 2015 meer inwoners in aanmerking komen voor
minimaondersteuning.

Wot goat dat kosten?
ln de Nota Minimabeleid 2015 is € 852.000,- per jaar geraamd voor uitvoering van het beleidsplan.

-2-



Z/18/072159/137926

Evaluatie
Hieronder gaan we in op de vraag of het beleid het beoogde effect heeft en of het goed wordt
uitgevoerd.

1. ln welke mate worden de doelstellingen van het programma bereikt?
a) Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Effect von minimobeleid is kwolitotief niet meetboar
Met het minimabeleid willen we bereiken dat inwoners met een laag inkomen volwaardig kunnen
meedoen in de samenleving. De doelstelling is het bevorderen van participatie van minima, en in het
b'ljzonder van kinderen uit minimahuishoudens. Het beantwoorden van de vraag of we dit hebben
bereikt is lastig. 'Meedoen' of ' participeren' zijn geen goed meetbare definities. Verder zijn er geen
indicatoren opgenomen in het beleidsplan. Het gevolg van een onmeetbare doelstelling is dat het
niet mogelijk is om aan te tonen of het beleid in voldoende mate effectief is. Harde conclusies over
doelmatigheid en doeltreffendheid zijn in deze evaluatie dan ook uitgesloten. Dit hoeft niet te
betekenen dat de minimaregelingen individueel of gezamenlijk niet in positieve zin bijdragen aan de
gestelde doelen. Het is alleen lastig het causale verband aan te tonen en de mate waarin een
specifieke regeling een bijdrage levert aan het bevorderen van participatie.
Om toch een beeld te schetsen van de effectiviteit van het gevoerde beleid zullen we hieronder een
plausibele indruk geven van de effecten van het minimabeleid. Vervolgens gaan we in op het bereik
en het gebruik van de minimaregelingen.

Het is aannemelijk te veronderstellen dat:
e Als we geen minimaondersteuning zouden bieden meer inwoners (waaronder kinderen)

belemmeringen ervaren om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving (zoals

deelname aan sport- of cultuuractiviteiten) vanwege een gebrek aan financiële middelen.
o Door het bieden van de schoolkostenregeling en de leermiddelenregeling kinderen

volwaardig kunnen deelnemen aan onderwijs, waardoor we de ontwikkelingskansen
vergroten.

o Door het bieden van een collectieve zorgverzekering chronisch zieken en gehandicapten
worden behoed voor onnodig hoge zorgkosten en geen zorg wordt gemeden vanwege de
kosten, met alle gevolgen van dien voor de mate waarin iemand kan meedoen in de
maatschappij.

o Door het stimuleren van sport en bewegen we de leefstijl van minima verbeteren en we
gezondheidsachtersta nden verminderen.

o Door het stimuleren van de deelname van kinderen en jongeren aan sportieve en culturele
activiteiten, we de participatie vergroten en daarmee de ontwikkelingskansen van jongeren

Bereik doelgroep
Volgens het CBS telt Leiderdorp in 2016 circa 11.700 huishoudens, waarvan circa 1000 met een
inkomen tot t2O% van het sociaal minimum (8,5%).Dit ligt aanzienlijk lager dan het landelijk
gemiddelde van L2o/o. Van alle minimahuishoudens hebben 600 huishoudens al 4 jaar of langer een
inkomen onder de \2o%-grens (CBS, 2016). ln 2016 vroegen 690 huishoudens minimaal 1

minimaregeling aan. Dit betekent dat we circa 69% van de minimadoelgroep bereiken.

Van de 5.723 kinderen die in de gemeente Leiderdorp wonen, zijn er 356 in beeld die een beroep
doen op minimaregelingen. Ditis6,2% van alle kinderen in Leiderdorp. Het totaalaantal kinderen
dat opgroeit in een minima-huishouden in Leiderdorp is helaas niet bekend, maar ligt naar alle
waarschijnlijkheid iets hoger dan 356. Dit komt voort uit de veronderstelling dat niet alle gezinnen
die in aanmerking komen ook gebruik van de minimaregelingen. Hieronder (zie: Bereik per subgroep)
komt deze veronderstelling ook tot uiting in cijfers.
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Somenstelling en inkomensbron minimahuishoudens
De huishoudens die tot de minimapopulatie behoren, kennen verschillende samenstellingen. Veruit
de meeste huishoudens zijn eenpersoonshuishoudens.

Tabel 1. Samenstelling minimahuishoudens

, ' : , .:. ).,, .., : :

Eenpersoonshuishouden 700

Paar zonder kind 100

Paar met kind 100

Eenouder gezin 100

Totaal 1000
Bron: CBS, 2016

ln tabel 2 is weergegeven wat de voornaamste inkomensbron is van minimahuishoudens in

Leiderdorp. Hierin is te zien dat de helft van de minimadoelgroep bestaat uit huishoudens met
pensioen als voornaamste inkomensbron.

Tabel 2. voornaamste inkomensbron

lnkomen uit werk

lnkomen uit sociale voorziening (o.a

Pensioen

Totaal
Bron: CBS, 20L6

bijstand)

200

300

500

1000

Bereik per subgroep
De gemeente Leiden heeft in samenwerking met het CBS onderzoek gedaan naar de doelgroepen die
gebruik maken van minimaregelingen. Gezien we dezelfde minimaregelingen hanteren, de

minimaregelingen op vergelijkbare manier promoten en de samenstelling van de bevolking van

Leiden en Leiderdorp geen aantoonbare verschillen vertonenl is de verwachting dat deze cijfers in
grote lijnen ook voor Leiderdorp gelden. Uit het onderzoek is gebleken dat:
. als we kijken naar voornaamste inkomensbron het bereik van minimaregelingen het hoogst

is onder huishoudens met bijstand (97%), gevolgd door huishoudens met een pensioen

(59%)en het laagst is onder huishoudens met inkomen uit arbeid (27%). Dit betekent dat
bijna alle huishoudens met bijstand gebruik maken van de minimaregelingen. Terwijl slechts

een kwart van de werkende minima gebruik maakt van minimaondersteuning.
o als we kijken naar type huishoudens dat de groep huishoudens die recht heeft op

minimaregelingen voor het grootste deel bestaat uit éénpersoonshuishoudens. Echter, een

groot deel van deze groep maakt geen gebruik van de regelingen. Van

eenpersoonshuishoudens maakt 59% gebruik van minimaondersteuning.
r het bereik van eenpersoonshuishoudens vergelijkbaar is met de groep 'paren zonder

kinderen' (58%). Het bereik is aanzienlijk hoger bij eenoudergezinnen (83%) en paren met
kinderen {72%1.

r als we kijken naar herkomst van de hoofdkostwinner huishoudens waarvan de

hoofdkostwinner een Nederlandse achtergrond heeft minder dan gemiddeld gebruik maken

van de minimaregelingen (55%). Huishoudens met een hoofdkostwinner met een niet-
weste rse m igratieachte rgro nd ju ist meer (81%).

1 
Bestandsontwikkeling \ M/B in Leiderdorp en Leiden, Regioplan (in opdracht van de Rekenkamer Leiderdorp), 2012.
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Het gebruik von minimaregelingen
Er wordt in het algemeen redelijk tot veel gebruik gemaakt van de diverse regelingen. Ten opzichte
van andere gemeenten springt met name het hoge bereik van de collectieve zorgverzekering eruit
(armoedemonitor 2017 Leiderdorp, Kwiz). Dit sluit aan bij de conclusie van BS&F in de evaluatie van
de gemeentepolis waar wordt uitgegaan van een bereik van 47Yo in de gemeente Leiderdorp, versus
een landelijk gemiddelde van 38%.

Tabel 3. Gebruik per minimaregelingen

Declaratieregeling

Col lectieve zorgverzekering

Schoolkostenregeling (a - 18 jaar)

Leermiddelenregeling (8 -18 jaar)

Bron : Armoedemonitor, Kwiz, 2OI7

3s9

519
ot

23

Tabel 4. Gebruik Jeugdfonds SpoÉ en Cultuur

Jeugdsportfonds 81

Jeugdcultuurfonds 23

Bron: Jaarrapportage Jeugdfonds Sport en

Cultuur, 20L7

Toenome van gebruik door verhogen inkomensgrens
Om te bereiken dat meer mensen met een laag inkomen kunnen participeren, is de inkomensgrens
verhoogd van t!O% naar l2OTo Wsm. Door het inkomenspercentage te verhogen worden meer
inwoners bereikt. ln de huidige situatie, bijeen grensvan I2O%, komen 1000 huishoudens in

aanmerking voor minimaregelingen en maken 690 huishoudens gebruik van één of meer regelingen
Bij een inkomensgrens van 110% (situatie vóór 2015) zouden aanzienlijk minder huishoudens,
namelijk 800 hiervoor in aanmerking komen. Naar verwachting zullen 549 huishoudens dan gebruik
maken van een of meer regelingen. Bij verhoging van de inkomensgrens naar 1-30% komen 1300
huishoudens in aanmerking voor minimaondersteuning. Naar verwachting zullen 800 huishoudens
dan gebruik maken van één of meer regelingen (armoedemonitor 2017 Leiderdorp, Kwiz).

b) Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden gaan doen?
Rege I i nge n m i n i mabeleid
Alle regelingen om maatschappelijke participatie te bevorderen zoals genoemd in het beleidsplan
zijn sinds 2015 beschikbaar gesteld. Ook de inkomensgrens om hiervan gebruik te maken is

verhoogd. Naast de maatregelen zoals genoemd in de Nota Minimabeleid 2015 is er ook nog extra
inzet gepleegd.Zo ontvangt de Voedselbank sinds 2Ot7 een gemeentelijke subsidie van €l-0.000,-
per jaar. Ook hebben we medio 2OI7 door de Klijnsmagelden voor bestrijding van armoede onder
kinderen de minimaregelingen voor kinderen uitgebreid. (Zie bijlage voor overzicht van de huidige
minimaregelingen)

Some nwe rki n g e n integral ite it
De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk en lnkomen heeft gezorgd voor de promotie van de
regelingen. Aan het begin van het jaar ontvangen inwoners die tot de doelgroep van het
minimabeleid behoren, en bij de gemeente in beeld zijn, informatie over de mogelijkheid om
bepaalde kosten bij de gemeente te declareren. Ook informeert de gemeentelijke website inwoners
over minimaregelingen. Daarnaast wijzen klantmanagers van Werk en lnkomen en de Stadsbank hun
klanten actief op de minimaregelingen. Ook het SociaalTeam, het Jeugd en Gezinsteam en diverse
maatschappelijke organisaties, zoals Vluchtelingenwerk, spelen hierbij een belangrijke rol.

Werk is nog steeds de snelste weg uit de armoede. Werk geeft perspectief en biedt meer
mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. lnwoners van Leiderdorp in een armoedesituatie
worden gestimuleerd om te gaan werken en zelf iets te doen aan hun situatie. Met re-integratie-
instrumenten helpen we werkzoekenden. lnwoners die (nog) niet in staat zijn om te werken vragen
we om op een andere manier te participeren, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk.

_E_
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De gemeente doet al veel om te voorkomen dat mensen hoge schulden maken en daardoor in de

problemen komen. Wanneer schulden voorkomen worden, betekent dat grotere zelfstandigheid van

inwoners en lagere kosten voor de samenleving. lntensivering van de schuldhulpverlening is door
vaststelling van de nota Schuldhulpverlening2O1-T-2020 in juni 2OI7 in gang gezet.

Uitvoering
ln het beleidsplan is gekozen voor een werkwijze met zo laag mogelijke uitvoeringskosten, zodat

zoveel mogelijk van het beschikbare budget terechtkomt bij inwoners. De aanvraagprocedure is

vereenvoudigd en de registratie en controle is beperkt. Zo kunnen aanvragen digitaal worden
gedaan en zijn de kindregelingen samengevoegd tot één pakket en kunnen in één keer worden
aangevraagd. Ook is gekozen voor controle op basis van een steekproef en worden niet standaard

alle declaraties gecontroleerd.

c) Heeft dat gekost wat we zeiden dat het zou gaan kosten?
ln onderstaand tabel staat een overzicht van de kosten die gepaard gaan met de minimaregelingen
en de bedragen die we hiervoor hebben begroot. Zoals in tabel 5 inzichtelijk wordt gemaakt blijven

we met de uitvoering van het beleid binnen het budget dat hiervoor is geraamd.

Tabel 5. Kosten minimabeleid

173.000
(116.000)

12.000
(-) *

t77.OO
(22s.ooo)

3s.000
(28.000)

s.000

{s8.000)
20.000
(2o.oo0)

10.000
(10.000)

274.000
(380.000)

10.000
(10.000)

Nvt

151.000
(116.000)

4.000
(-) *

208.000
(22s.000)

26.000
(28.ooo)

0
(s8.000)

20.000
(20.000)

10.000
(1o.000)

384.000
(38o.ooo)

182.000
(116.000)

10.000
(33.ooo)

241.000
(22s.000)

68.000
(s0.000)

0
(s8.ooo)

28.000
(28.000)

10.000
(L0.000)

381.000
(380.ooo)

(10.000) (10.000)

nvt 10.000
(10.000)

Nvt nvt 5.000
(s.000)

Nvt nvt 0* {' *

(s.ooo)

706.000 803.000 93s.000
(852.000) (852.000) (e3o.oool

* Medio 2077 is de dekking van de minimaregelingen voor kinderen uitgebreid in het kader van ormoedebestrijding von kinderen.

Hiervoor heefi de gemeente extra budget ontvongen (Klijnsmogelden).
**begroot bedrag voor de declaratieregeling moet ook volstoon voor de kosten van de leermiddelenregeling.
*** kosten worden betaald uit bijzondere bijstond

-6-



Z/18/072159/137926

2. ls in de huidige situatie de gekozen beleidsmaatregel ook de meest effectieve?
Om het Sociaal Domein toekomstbestendig te maken en onze doelstellingen voor het sociaal domein
te realiseren hebben we ervoor gekozen om het Sociaal Domein te herontwerpen (transformeren).
We hebben ons daarmee tot doelgesteld om inwoners in de eigen omgeving de nodige
ondersteuning te bieden, dichtbij en herkenbaar. Hiervoor geven we vanaf 1 januari 2019 lncluzio
Leiderdorp de volgende opdracht mee: 'organiseer een ondersteuningsaanbod bestaand uit een
breed pallet van preventieve activiteiten en algemene voorzieningen voor het Sociaal Domein als
geheel. Voor alle inwoners in elke fase van hun leven. Gericht op het vergroten van zelfredzaamheid,
participatie en samenredzaamheid'. Minimaondersteuning is niet opgenomen in deze opdracht,
maar het bevorderen van participatie onder minima sluit wel nauw aan bij deze opdracht. Echter, de
aanbodgerichte en reactieve wijze waarop minimaondersteuning momenteel is ingericht staat haaks
op de ontwikkeling die we willen maken in het sociaaldomein. lnzetten op preventie, doen wat
nodig is en het bieden van maatwerk staan vervan het huidige minimabeleid af. Tijdens de
aanbestedingsprocedure van Samen Leiderdorp - een goede basis is met diverse partijen gesproken
over de invulling van minimaondersteuning. Veelvuldig is door onze maatschappelijke partners de
voorkeur uitgesproken voor handelsruimte en een flexibel budget voor professionals in het sociaal
domein om aan huishoudens met een laag inkomen de ondersteuning te kunnen bieden die
daadwerkelijk nodig is om participatie te bevorderen.

Conclusie
We kunnen concluderen dat het beleid is uitgevoerd zoals in de Nota Minimabeleid 2015 staat
beschreven en dat we uitkomen met de hiervoor beschikbaar gestelde middelen. Jammer genoeg
blijkt het niet goed mogelijk om op kwalitatief niveau te meten of het gevoerde beleid het beoogde
effect heeft (het bevorderen van participatie). Het lijkt plausibel dat de diverse minimaregelingen
positief hebben bijgedragen aan de participatie van minimahuishoudens. Gezien het hoge gebruik
van minimaregelingen lijkt het aannemelijk dat we in ieder geval voorzien in een behoefte.
Bovendien hebben door het uitbreiden van de doelgroep naar t2OYo wsm meer mensen gebruik
kunnen maken van de minimaregelingen. Echter, er zijn ook een aantal kanttekeningen bij het beleid
te plaatsen, waar we hieronder op in gaan.

Algemeen korokter van regelingen post niet bij behoefte von individu
De manier waarop de regelingen omtrent het minÍmabeleid op dit moment zijn ingestoken is

gebaseerd op de gedachte dat er uniforme regelingen moeten zijn die op elk type huishouden of
individu van toepassing zijn. Er wordt niet op individueel niveau inhoudelijk beoordeeld of dat wat
wordt aangevraagd ook bijdraagt aan de participatie van de betreffende persoon. Er is gekozen voor
deze werkwijze om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. Onze minimapopulatie kent
echter veel verschillende subgroepen, zoals AOW-gerechtÍgden, werkenden, huishoudens met niet-
westerse migratieachtergrond, huishoudens die langdurend minima zijn en huishoudens met
kinderen. Deze verschillende groepen hebben verschillende behoeftes en vragen om een
verschillende benadering. De regelingen zoals die nu zijn opgesteld hebben een algemeen karakter.
Hiermee kan niet door de gemeente worden ingespeeld op de behoefte van het individu. De vraag is

dan ook of de huishoudens effectief worden ondersteund met de bestaande regelingen.

Bereik onder subgroepen verschilt
We bereiken niet alle subgroepen in gelijke mate. De mÍnimahuishoudens met inkomen uit werk
maken aanzienlijk minder gebruik van minimaondersteuning dan de groep die een bijstandsuitkering
ontvangt. Huishoudens met kinderen l'ljken de weg naar de gemeente voor minimaondersteuning in
grote mate te vinden. Net als de huishoudens met een hoofdkostwinner met een niet-westerse
migratieachtergrond. Een mogelijke verklaring kan zijn dat deze subgroepen ondersteund worden
door de gemeente of een maatschappelijke partner en zo weet hebben van de mogelijkheden op het
gebied van minimaondersteuning. De afdeling werk en inkomen, schuldhulpverlening, het Sociaal
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Team, het Jeugd en Gezinsteam, Stichting Leergeld, Vluchtelingenwerk en het onderwijs spelen een

belangrijke rol in de toeleiding naar de gemeente voor minimaondersteuning. De groepen die geen

gebruik maken van soortgelijke ondersteuning of voorzieningen missen mogelijk de informatie dat zij

in aanmerking komen voor minimaondersteuning. Een andere verklaring is dat de groepen die

achterblijven in het gebruik de ondersteuning niet passend vinden of niet nodig hebben.

Verruim i ng i n komensgre ns

Met de verhoging van het inkomenspercentage bereiken we aanzienlijk meer mensen. Echter, zoals

boven beschreven, is niet te zeggen in welke mate de participatie van de minimadoelgroep is

bevorderd. Bij het hanteren van inkomenspercentages op basis van het wettelijk sociaal minimum
blijft het de vraag in hoeverre je daadwerkelijk de mensen helpt die dit het hardst nodig hebben.

lmmers, iemand met een inkomen van 130% wsm kan bijvoorbeeld vanwege hoge zorgkosten

minder te besteden hebben dan iemand met 1L0% wsm. Hier wordt in de huidige systematiek geen

rekening mee gehouden.

De uitvoering von het minimobeleid post niet optimool in de huidige ontwikkeling van het sociaal

domein
Het lijkt aannemelijk dat de wijze waarop we de minimaondersteuning hebben georganiseerd niet
optimaal bijdraagt aan wat we willen bereiken. De uitvoering van het minimabeleid past niet in de

huidige ontwikkeling van het sociaal domein. Er is weinig aandacht voor'doen wat nodig is', oftewel
er wordt geen aandacht besteed aan wat op individueel niveau nodig is om participatie te
bevorderen. Elke inwoner die tot de doelgroep behoort, kan ongeacht de persoonlijke situatie,
gebruiken van 'het recht' op minimaondersteuning. Hierbij is geen ruimte voor de vraag of in een

specifiek geval minder ondersteuning ook volstaat, of dat juist meer ondersteuning net het extra

duwtje de goede richting opgeeft.

Aanbevelingen
Minder regels, meer maatwerk
De verandering in het sociaal domein naar 'doen wat nodig is' biedt de mogelijkheid om het
minimabeleid anders vorm te geven en ons meer te richten op integrale en doelmatige
ondersteuning met een minimum aan bureaucratie. Dit kunnen we bereiken door het accent te
verleggen van algemene voorzieningen voor iedereen met een inkomen tot 120 procent - zoals de

huidige declaratieregeling - naar maatwerk. Waarbij in samenspel met hulpverleners van geval tot
gevalwordt beoordeeld welke (financiële)ondersteuning nodig is om de zelfredzaamheid van

mensen te versterken, erger te voorkomen of een doorbraak te creëren. Voorbeelden kunnen zijn:

'De energierekening valt €740,- hoger uit don verwacht. De schuldhulpverlening dreigt te stronden
door deze nieuwe schuld. De hulpverlener betoolt de energierekening en regelt dot het maandelijkse

termijn bedrag wordt bijgesteld, zodat er volgend joar niet opnieuw een tegenvoller is.' Of: 'Een man

is met zijn gezin gevlucht naor Nederland. ln zijn geboortelond had hij een opleiding gevolgd tot
lasser. Hijwil graog oon het werk. Hij kreeg de kans om bij een bedrijf oon de slog te goon, moar
moet daarvoor zelf een loskap aanschoffen. Met zijn bijstandsuitkering kon hij dat niet betalen. Door

de loskop uit het maotwerkbudget te betalen kan de man snel aan het werk en deelnemen aon de

moatschoppij.'
De mogelijkheden, de kansen en de risico's van een dergelijk maatwerkbudget dienen nader

onderzocht te worden. Bijvoorbeeld: ln het huidig beleid is keuze geweest om uitvoeringskosten
laag te houden, zodat het budget aan de doelgroep kan worden besteed. Een werkwijze met meer
individueel maatwerk is mogelijk effectiever, maar wellicht ook duurder om uit te voeren. Ook rijst
de vraag hoe willekeur wordt voorkomen. En wat betekent meer maatwerk voor het totale budget?
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Het bereik vergroten
We bereiken nu niet alle subgroepen in gelijke mate. ln nieuw beleid is het wenselijk aandacht te
besteden aan de wijze waarop minimaondersteuning bij de hele doelgroep bekend kan worden
gemaakt. En er voor te zorgen dat de geboden ondersteuning aansluit bij alle minima.

Betrekken von doelgroep en partners
De wijze waarop we participatie van minima het beste kunnen vormgeven in Leiderdorp is een
interessant vraagstuk om met onze maatschappelijke partners en inwoners nader vorm te geven.
Kinderen blijven daarbij een bijzondere groep vormen. Kinderen die in armoede opgroeien zijn
kwetsbaar en lopen meer risico's op problemen in de ontwikkeling naarvolwassenheid dan andere
kinderen.

Meetbaarheid
Een aandachtspunt voor het volgende beleidsplan: hoe gaan we meten dat het beleid effectief en
doeltreffend is. Wanneer is het beleid succesvol? Welke doelen stellen we?
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Bijlage 1: Overzicht minimaregelingengemeente Leiderdorp

Collectieve zorgverzekering voor Minima
Aan een belanghebbende kan door het college periodieke bijzondere bijstand worden verstrekt voor
de kosten van een collectieve aanvullende zorgverzekering, waarvoor het college een overeenkomst
gesloten heeft met een zorgverzekeraar.

Declaratieregeling maatschappelijke participatie
Aan een belanghebbende kan door het college een tegemoetkoming worden verstrekt voor de

kosten van:
a. sport
b. cultuur
c. educatie
d. andere vormen van maatschappelijke participatie
De tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid bedraagt per belanghebbende of gezinslid per

kalenderjaar maximaal € 210

Regeling bijkomende school kosten
Aan de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen of het gezin kan door het college

een tegemoetkoming worden verstrekt voor bijkomende schoolkosten. De tegemoetkoming
bedraagt maximaal € 200 per jaar per kind in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en maximaal € 300 per jaar
per kind in de leeftijd van L2 tot 18 jaar.

Leermiddelenregeling
Aan een alleenstaande ouder of het gezin met één of meer kinderen in de leeftijd van 8 tot L8 jaar,

kan door het college een tegemoetkoming worden verstrekt voor de aanschaf van een computer
en/of printer. De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal € 409 per kind en kan eens per vier
jaar worden verstrekt.

Regeling bijdrage zwemabonnement
Aan een belanghebbende kunnen de kosten van een seizoenabonnement voor zwembad De Vliet of
recreatiezwembad De Zijlte Leiden worden vergoed.

De tegemoetkoming is gelijk aan de prijs van het betreffende abonnement onder aftrek van een

eigen bijdrage van €15 per gezin.

Deze regeling is niet opgenomen in de onalyse omdot er geen gegevens beschikbaor woren op het
moment dot deze moesten worden aongeleverd.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt voor kinderen en jongeren uit minimagezinnen de

contributie of het lesgeld en eventueel de benodÍgde attributen voor deelname aan sport- en

cu ltu uractiviteiten.
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