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Voorwoord 

In Leiderdorp willen we dat iedereen tot zijn recht komt en mee kan doen. 
Soms lukt dit (tijdelijk) niet. Bijvoorbeeld doordat inwoners financiële 
belemmeringen ervaren. Deze belemmeringen willen we met het 
minimabeleid zoveel mogelijk wegnemen. 
 
De nota minimabeleid is een nadere uitwerking van de Sociale Agenda 
Leiderdorp 2017-2021. De Sociale Agenda is één agenda die  richting 
geeft aan het maatschappelijk beleid binnen het hele sociale domein. Dit 
doen we omdat we versnippering op de verschillende terreinen willen 
voorkomen. De agenda is gericht op een andere manier van samenwerken 
die zich niet beperkt tot het eigen werkterrein of de eigen doelgroep maar 
die uitgaat van een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel voor alle 
inwoners. We sturen niet langer op activiteiten en productie, maar op 
resultaten en effecten. Wij hebben vertrouwen in onze inwoners en we 
vertrouwen op de kennis en expertise van deskundigen en 
maatschappelijke organisaties. We geven inwoners en professionals de 
ruimte en gaan uit van eigen verantwoordelijkheid.  
 
Het is onze ambitie het sociaal domein te transformeren en de beweging te 
maken naar versterking van de basisstructuur en de sociale infrastructuur. 
Dit betekent meer inzetten op preventie om problemen, verergering of 
terugval te voorkomen. Dit vraagt om een verandering in denken en doen.  
 
Concreet gaat het om de volgende beweging: 

 van speciaal naar normaal; 

 van beperking naar talent; 

 van systeemwereld naar leefwereld; 

 van reactief naar proactief; 

 van ontvangen naar wederkerigheid; 

 van probleem naar persoon; 

 van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid. 
 

Deze beweging zetten we door in de wijze waarop we 
minimaondersteuning bieden. De afgelopen periode hebben we in 
samenwerking met betrokken partners en inwoners een zorgvuldig proces 
doorlopen en nagedacht op welke manier we dit het beste kunnen 

bereiken. Dit document is daar het resultaat van en biedt een kader voor 
zowel gemeente als partners om minimaondersteuning handen en voeten 
te geven. 
 
De komende jaren bouwen we gezamenlijk voort op wat we goed doen en 
al bereikt hebben. En maken we beweging van het denken vanuit 
rechtmatigheid naar het doelmatig ondersteunen van inwoners. De focus 
lag tot nu toe voornamelijk op ‘symptoombestrijding’. De komende tijd 
gaan we werken aan structurele en duurzame oplossingen. Financiële 
problemen hebben een oorzaak. De oorzaak kan persoon tot persoon 
verschillen. Daarom bieden we via het nieuwe minimabeleid meer 
maatwerk. Maatwerk betekent  dat wordt gekeken welke oplossing het 
beste aansluit bij de situatie van de persoon of het huishouden. We 
streven daarbij naar het duurzaam verbeteren van de financiële situatie, 
waardoor al onze inwoners tot hun recht komen en actief mee kunnen 
doen.  
 
Ik dank iedereen die heeft meegedacht bij de totstandkoming van het 
beleid. Ik waardeer die inbreng zeer. 
 
Daan Binnendijk 
Wethouder Sociaal Domein 
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1. Inleiding 

1.1 Wat is minimabeleid? 
De gemeente Leiderdorp vindt het belangrijk dat iedereen, onafhankelijk 
van zijn of haar inkomen, mee kan doen. Inwoners die dat niet zelfstandig 
kunnen, ondersteunen wij via verschillende regelgevingen, waaronder het 
minimabeleid. Het huidige minimabeleid bestaat uit  diverse regelingen die 
mensen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau de mogelijkheid 
geeft deel te nemen aan de samenleving.  
Elke gemeente geeft op eigen wijze vorm aan het minimabeleid en kan 
kiezen voor ondersteuningsvormen die passen bij de lokale situatie. In 
Leiderdorp geven wij bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten van 
deelname aan sport en culturele activiteiten, dragen we zorg voor een 
collectieve zorgverzekering voor minima en verstrekken we aan ouders 
een vergoeding voor schoolkosten.   

1.2 Aanleiding nieuw beleid 
De huidige nota minimabeleid is opgesteld voor 2015 t/m 2018. Dit 
beleidsplan is nagenoeg hetzelfde voor gemeente Leiden als Leiderdorp. 
Vanwege de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen van 
Leiden en Leiderdorp (waaronder de uitvoering van minimaregelingen valt) 
is gestreefd naar een uniform minimabeleid. De (tussentijdse) evaluatie 
van het minimabeleid 2015 biedt aanknopingspunten voor inhoudelijke 
aanpassing van het beleid (zie hoofdstuk 3). In Leiden is het minimabeleid 
begin 2019 gewijzigd naar meer maatwerkondersteuning. Het beleid is in 
Leiderdorp in 2019 ongewijzigd voortgezet. Dit gaf ons de ruimte om in de 
aanloop naar het nieuwe Leiderdorpse minimabeleid te bezien hoe de 
keuze voor meer maatwerk in Leiden zich in de praktijk ontwikkelt. 
Bovendien bood het ons de mogelijkheid om te zien hoe Incluzio 
Leiderdorp zich manifesteert als welzijnsorganisatie en te onderzoeken 
welke rol zij kunnen spelen bij minimaondersteuning. Tevens hadden we 
hierdoor de tijd om de conclusies van de Leiderdorpse Armoedemonitor in 
ons nieuwe beleidsplan te verwerken.  

1.3 Doelstelling nieuwe nota minimabeleid 
In de Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021 beschrijven wij de doelen 
voor het sociaal domein. Deze agenda geeft richting aan het 
maatschappelijk beleid binnen het hele sociale domein. Een van de 

beoogde resultaten is: Minder inwoners ervaren financiële belemmeringen 
om mee te doen. Minimaondersteuning is een van de mogelijkheden om 
dit te bewerkstelligen. Wat we willen bereiken met het minimabeleid wordt 
in deze nota uitgewerkt.  

1.4 Totstandkoming 
Voor het opstellen van de nota minimabeleid zijn diverse bronnen gebruikt. 
We hebben gebruik gemaakt van de (tussentijdse) evaluatie van de nota 
minimabeleid 2015 (dd. 27 november 2018). Aanvullend hierop is een 
Armoedemonitor opgesteld (zie bijlage 1). Daarnaast hebben we tal van 
partners en inwoners gesproken. Op basis hiervan hebben we diverse 
aanknopingspunten voor het nieuwe minimabeleid geformuleerd. In 
hoofdstuk 3 komen we hier uitgebreid op terug.   

1.5 Kaders 
Voor het minimabeleid zijn de volgende kaders van toepassing: 

Relatie met Sociale Agenda 
Zoals hierboven aangegeven is het minimabeleid een nadere uitwerking 
van de Sociale Agenda. De uitgangspunten uit de Sociale Agenda zijn dan 
ook van toepassing op de uitwerking van het minimabeleid: 
 

 Eigen verantwoordelijkheid, eigen regie. 
Het merendeel van onze inwoners is in staat om zelfstandig deel te nemen 
aan de samenleving. Ze voelen zich daar ook zelf verantwoordelijk voor. 
We verwachten dat inwoners die zelf in staat zijn een oplossing te 
organiseren voor de uitdagingen en belemmeringen die zij in hun leven 
tegenkomen, dat ook doen. Waar dat niet lukt, staan familieleden, buren of 
vrienden klaar om een handje te helpen. Als de oplossing niet gevonden 
wordt, dan kunnen professionals en deskundigen helpen. Bij voorkeur ligt 
de oplossing zo dicht mogelijk bij de inwoner zelf, in zijn of haar eigen 
omgeving. Inwoners houden hierbij zoveel mogelijk zelf de regie. Als dat 
nodig is treden deskundigen handelend op. Niet afwachten, maar zo snel 
als nodig is, ondersteuning bieden. De oplossingen die gezocht worden 
sluiten aan bij de situatie van de inwoner. 
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 We werken in samenhang. 
We kijken binnen het sociaal domein over onze grenzen en vakgebieden 
heen. We sturen niet meer op deeloplossingen, maar op een 
samenhangende aanpak. Dit noemen we ook wel ontschotten. Inwoners 
mogen geen last hebben van de verdeling van hulp en ondersteuning over 
verschillende wet- en regelgevingen. Daarbij hoort dat de toegang tot 
ondersteuning dichtbij de inwoner georganiseerd is.  
 

 We gaan uit van het resultaat en doen wat nodig is. 
Het resultaat van ondersteuning moet zijn dat inwoners weer mee kunnen 
doen aan de samenleving. De benodigde ondersteuning of te nemen 
maatregelen kunnen per persoon verschillen. Niet iedereen is hetzelfde, of 
heeft hetzelfde nodi. Oplossingen zijn niet vooraf in een blauwdruk vast te 
leggen. Daarom zijn niet de procedures of beleidsregels leidend, maar het 
resultaat. De vraag van de inwoner is het vertrekpunt. Dit betekent dat wij 
deskundigen de ruimte geven om maatwerk toe te passen. Zij wegen af 
wat nodig is in elke unieke situatie. Dat leidt tot verschillende oplossingen 
en variaties.  

Relatie met de Participatiewet 
Een groot deel van de mensen die een beroep doen op 
minimaondersteuning heeft een P-wet uitkering. Voor inwoners onder de 
pensioengerechtigde leeftijd is het hebben of krijgen van betaald werk een 
belangrijke factor bij het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. 
Vanuit de Participatiewet proberen we zoveel mogelijk mensen te 
begeleiden naar werk. Dit draagt bij aan het bestrijden van armoede. Aan 
de andere kant draagt het minimabeleid bij aan de uitstroom uit de 
bijstand. Immers, een stabiele financiële situatie zonder geldzorgen 
vergoot de kans op het succesvol afronden van participatietrajecten, 
waardoor mensen aan het werk blijven.       
 
De Participatiewet biedt wettelijke kaders voor minimaregelingen. De 
Participatiewet schrijft voor dat gemeenten geen ‘generiek of categoriaal 
inkomensbeleid’ mogen voeren. Algemeen, generiek inkomensbeleid is 
voorbehouden aan het Rijk. Dat betekent dat een gemeente niet zomaar 
een bedrag mag geven aan een aantal inwoners simpelweg omdat ze deel 
uitmaken van een bepaalde groep (in dit geval minima) en ervanuit wordt 
gegaan dat die groep bepaalde kosten maakt. De gemeente moet van 
geval tot geval nut, noodzaak en aard van de bijstandverlening vaststellen. 

Relatie met Schuldhulpverlening 
Minimaondersteuning en schuldhulpverlening liggen in het verlengde van 
elkaar. Beiden zijn bedoeld om de situatie van inwoners met financiële 
problematiek structureel te verbeteren. De doelstelling van het beleidsplan 
Schuldhulpverlening is dat we inzetten op het voorkomen van schulden 
(preventie) en als er ondersteuning nodig is we die laagdrempelig bieden, 
daarbij integraal werken en uitgaan van de situatie van de inwoner 
(maatwerk). Het project Snelle Hulp Bij Schulden is één van de manieren 
om dat te doen. Dit project sluit daarom goed aan op het minimabeleid. Via 
het project Snelle Hulp Bij Schulden worden financiële problemen gemeld 
door onder meer de woningcorporaties, zorgverzekeraar en de Sociale 
Verzekeringsbank. De inwoner wordt vervolgens actief benaderd door een 
sociaalwerker van Incluzio Leiderdorp en een schuldhulpverlener van de 
Stadsbank en geholpen bij het grip krijgen op de financiële situatie. Dit kan 
betekenen dat er wordt geholpen met het op orde brengen van de 
administratie, het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen en 
toeslagen en het regelen van overige (vrijwillige) ondersteuning. 
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2. Armoede in Leiderdorp 
 
Armoede moet worden gezien in relatie tot het algemene welvaartsniveau 
van een samenleving. Armoede in Nederland anno 2019 is dan ook heel 
iets anders dan armoede in een ontwikkelingsland of armoede in het 
Nederland van de jaren vijftig. In Nederland wordt armoede vaak 
gedefinieerd op basis van de hoogte van het inkomen.  
 

Er worden verschillende 
definities  met 
verschillende 
inkomensgrenzen gebruikt. 
De gemeenteraad heeft er 
voor gekozen om in ons 
huidige beleid voor de 
definitie 120% van het 

wettelijk sociaal minimum te hanteren. Iedereen die een inkomen heeft 
onder dit bedrag behoort tot de doelgroep van het minimabeleid.

1
 Hierbij 

maakt het niet uit op welke wijze het inkomen wordt vergaard (uit loon, uit 
een onderneming  of door middel van een uitkering). 

2.1 De omvang van het probleem  
De gemeente Leiderdorp heeft het Urban Data Centre 071 (UDC, een 
samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek en 
de gemeente Leiden) de opdracht gegeven de samenstelling van de 
minimahuishoudens en het gebruik van de minimaregelingen door deze 
groep in kaart te brengen. Het UDC heeft dit gedaan op basis van 
gegevens uit 2017.

2
 (zie bijlage 1 voor de volledige 

rapportage van de Armoedemonitor) 

                                                           
1 

De normbedragen voor 100% van het sociaal minimum zijn voor een 

eenpersoonshuishouden €1.203,43 bruto per maand en voor een stel is dat 
€1.635,60 per maand. Bij de 120%-grens die wij hanteren komt dat neer op  
€1962,- bruto voor gehuwden en €1444,- bruto voor alleenstaanden. 
2
 Het UDC heeft voor de Armoedemonitor de meest recente inkomensgegevens 

van de Belastingdienst gebruikt. Het peilmoment van het inkomensbestand is 1 

In 2017 zijn er circa 11.800 huishoudens in Leiderdorp.  
 
 

In 2017 waren er 760 huishoudens in Leiderdorp die het 
ten minste een jaar met 120% het wettelijk sociaal 
minimum moesten doen. Dat betekent dat 1 op de 15 
huishoudens in Leiderdorp tot de doelgroep behoort 
(6,5%). 430 van deze huishoudens moet al vier jaar of 
langer rondkomen van een laag inkomen. 

 
In 2017 groeiden 340 minderjarige kinderen in onze 
gemeente op in een minimahuishouden. Meer dan de 
helft van huishoudens met kinderen bestaat uit 
eenoudergezinnen, te weten 100 van de 160 
huishoudens. 
 

Er zijn weinig minimahuishoudens met een 
hoofdkostwinner onder de 24 jaar (20). De grootste groep 
betreft huishoudens met een hoofdkostwinnaar tussen de 
45 tot 65 jaar (270). Gevolgd door huishoudens met een 
hoofdkostwinnaar van 65 jaar of ouder (250) en 
huishoudens met een hoofdkostwinnaar in de leeftijd van 

25 tot 45 jaar (210). 
 
Het grootste deel van de inwoners met een laag 
inkomen heeft een inkomen uit AOW (soms aangevuld 
met een klein (nabestaanden) pensioen) (34%), 
gevolgd door een groep die het moet doen met een 
bijstandsuitkering (32%) of ander soortige uitkering 
(18%). Van de totale groep heeft 17% een inkomen uit 
werk (incl. zzp’ers). (Bron: Armoedemonitor 
Leiderdorp 2017, CBS) Werknemers zijn vooral arm 
door een laag aantal gewerkte uren en zelfstandigen door een laag 
uurtarief. 

3
 

                                                                                                                                     
januari 2017. Dit zijn voorlopige gegevens. Dit betekent dat deze in de toekomst 
nog kunnen wijzigen.  
3
 bron: Als werk weinig opbrengt; Werkende armen in vijf Europese landen en 

twintig Nederlandse gemeenten. Sociaal en Cultureel Planbureau (2018) 

“Armoede betekent voor mij niet alleen te weinig 
eten, drinken en geenonderdak hebben maar ook 
het gemis van het gevoel dat je mag bestaan en 
dat er een plek voor jou is in de maatschappij.” 

Jongere tijdens Speaking Minds over betekenis 
van armoede. 
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3. Evaluatie Minimabeleid 2015 
Voor het opstellen van de nota minimabeleid zijn diverse bronnen gebruikt. 
We hebben gebruik gemaakt van de (tussentijdse) evaluatie van de nota 
minimabeleid 2015 (dd. 27 november 2018). Aanvullend hierop is een 
Armoedemonitor opgesteld (zie bijlage 1). Daarnaast hebben we partners 
en inwoners geconsulteerd. Op basis hiervan zijn verschillende 
aanbevelingen voor het nieuwe minimabeleid naar voor gekomen: 

3.1 De minimapopulatie is divers 
De manier waarop de minimaregelingen 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. Uit het onderzoek van het UDC is echter naar voren gekomen dat 
onze minimapopulatie veel verschillende subgroepen kent, zoals AOW-
gerechtigden, werkenden, huishoudens met niet-westerse 
migratieachtergrond, huishoudens die langdurend minima zijn en 
huishoudens met kinderen. De regelingen zoals die nu zijn opgesteld 
hebben een algemeen karakter. Hiermee kan door de gemeente niet 
worden ingespeeld op de uiteenlopende behoeften van 
minimahuishoudens. Dit zorgt ervoor dat huishoudens niet effectief worden 
ondersteund met de bestaande regelingen. 

3.2 Gebruik van minimaregelingen is groepsafhankelijk 
We bereiken niet alle subgroepen in gelijke mate. De minimahuishoudens 
met inkomen uit werk maken aanzienlijk minder gebruik van 
minimaondersteuning dan de groep die een bijstandsuitkering ontvangt. 
Huishoudens met kinderen lijken 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. De groepen die we in 
goed beeld hebben (zoals bijstandsgerechtigden) kunnen we persoonlijk 
benaderen in tegenstelling tot andere groepen  (bijvoorbeeld werkenden) 
en hebben hierdoor meer weet van de mogelijkheden op het gebied van 
minimaondersteuning. Een andere voor de hand liggende verklaring is dat 

de minimaregelingen een specifieke focus hebben op huishoudens met 
kinderen.  
De vraag is hoe we ervoor zorgen dat we de hele doelgroep goed 
bereiken. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat een zo hoog mogelijke 
gebruik het streven zou moeten zijn. Het streven is om iedere inwoner te 
bereiken die ondersteuning nodig heeft. We streven er niet naar dat 
iedereen die recht heeft op ondersteuning gebruik maakt van 
minimaregelingen. Immers iemand die recht heeft op ondersteuning, kan 
prima in staat zijn te participeren zonder gemeentelijke ondersteuning.   

3.3 Regelingen zijn niet dekkend voor verscheidenheid 

hulpvragen 
Het komt regelmatig voor dat huishoudens een financiële 
ondersteuningsvraag hebben, waarvoor huidige minimaregelingen geen 
oplossing bieden. De oplossing van het probleem past niet binnen een van 
de regelingen en daarom niet worden geboden, terwijl het wel erger had 
kunnen voorkomen.  

3.4 Te weinig inzicht in ondersteuningsmogelijkheden 
Er zijn diverse landelijke toeslagen, gemeentelijke minimaregelingen, 
stichtingen en fondsen waar huishoudens een beroep op kunnen doen. 
Echter, de complexiteit en hoeveelheid maakt het onoverzichtelijke voor 
veel inwoners om dit ten volle te kunnen benutten. Zowel voor inwoners 
als partners is het overzicht snel zoek.   

3.5 Besteed middelen aan wie het nodig heeft 
In het huidige beleid kijken we wie er op basis van inkomen recht heeft op 
minimaondersteuning. Of iemand het daadwerkelijk nodig heeft, is geen 
criterium. Dit leidt ertoe dat er huishoudens zijn die gebruik maken van de 
regelingen vanwege het recht op ondersteuning, maar ook kunnen 
meedoen in de maatschappij zonder de gemeentelijke minimaregelingen. 
Daarnaast zijn er ook huishoudens die vanwege de inkomenstoets net 
buiten alle regelingen vallen, maar die minimaondersteuning goed zouden 
kunnen gebruiken. Denk hierbij aan huishoudens met een inkomen net 
boven de 120%-grens die wegens omstandigheden (tijdelijk) veel kosten 
hebben (zoals zorgkosten of hoge woonlasten na scheiding of overlijden) 
waardoor ze een laag besteedbaar inkomen overhouden.  
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3.6 Inzetten op situatie structureel verbeteren 
Financiële problemen hebben een oorzaak en als dit niet wordt aangepakt 
verbetert de situatie niet. Minimaondersteuning in de huidige situatie is 
gericht op het verzachten van de situatie door generieke 
inkomensondersteuning, maar zorgt niet voor een structurele verbetering.  
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.   

3.7 Preventie en integraliteit 
Een aanvraag voor minimaondersteuning staat op zichzelf. Terwijl het 
verbeteren van de financiële situatie vraagt om een integrale benadering 
die – gezien vanuit de klant – samenhangend is en aandacht heeft voor 
alle leefgebieden. Waarin professionals met elkaar samenwerken en 
processen, werkwijze en expertise op elkaar afstemmen om tot een 
gezamenlijk plan voor de klant te komen. 

We kunnen meer doen aan preventie door in te spelen op life-events. 
Bepaalde gebeurtenissen (zoals scheiding, overlijden, ziekte) kunnen 
financiële problemen met zich meebrengen. Door goede voorlichting en 
begeleiding bij bepaalde life-events voorkomen we dat inwoners in een 
problematische financiële situatie komen. 
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4. Visie en doelstelling minimabeleid 2020  
Het doel van het minimabeleid is tweeledig. Primair is het doel: inwoners  
ervaren geen  financiële belemmeringen om structureel mee te kunnen 
doen aan alledaagse activiteiten.

4
 Oftewel, we willen dat iedereen mee kan 

doen, ongeacht inkomen. Secundair is ons doel om te voorkomen dat 
mensen in armoede belanden óf hen er weer zo snel mogelijk uit laten 
komen.

5
 

 
De oorzaken en aard van de problematiek verschillen van persoon tot 
persoon. Daarom bieden we via het nieuwe minimabeleid meer maatwerk. 
Per persoon moet meer worden gekeken welke oplossing of maatregel het 
beste aansluit bij de situatie van de persoon of het huishouden. Concreet 
betekent dit dat het accent verschuift van algemene, generieke 
voorzieningen voor alle huishoudens tot 120% van het sociaal minimum 
naar ondersteuning op individueel niveau om participatie te bevorderen; 
we doen wat nodig is. We maken de beweging van het enkel denken 
vanuit rechtmatigheid, naar het doelmatig ondersteunen van inwoners. Dat 
betekent dat we ons bij ontsluiting van minimaondersteuning, waar 
mogelijk, niet langer alleen laten leiden door de inkomensgrens van 120%. 
We kijken tevens naar de persoonlijke situatie, de problematiek die wordt 
ervaren en wat de gevolgen hiervan zijn. Dit betekent dat vanaf 2021 in 

voorkomende gevallen 
minimaondersteuning kan 
worden geboden aan inwoners 
met een inkomensgrens hoger 
dan 120% van het sociaal 
minimum. Denk hierbij aan 

huishoudens met een inkomen net boven de 120%-grens die wegens 
omstandigheden (tijdelijk) veel kosten hebben (zoals zorgkosten of hoge 

                                                           
4
 Hiermee bedoelen we sociale, culturele, sportieve en creatieve activiteiten, 

verrichten van betaald werk of vrijwilligerswerk.   
5
 Hierbij moet worden gerealiseerd dat dit beperkt beïnvloedbaar is door de 

gemeente. De Rijksoverheid bepaald immers wie in aanmerking komt voor 
inkomensondersteuning (uitkeringen, toeslagen, etc). Bovendien is ook de 
ontwikkeling van de economie een belangrijke factor bij het aantal mensen dat in 
armoede leeft.   

woonlasten na scheiding of overlijden) waardoor ze een laag besteedbaar 
inkomen overhouden.       

Maatwerk betekent dat we met 
inwoners in gesprek gaan om te 
kijken of we het ontstaan van 
armoede en schulden kunnen 
voorkomen en of er 
mogelijkheden zijn om de 
financiële situatie duurzaam te 
verbeteren. De focus lag tot nu 
toe voornamelijk op 

‘symptoombestrijding’. De komende tijd gaan we werken aan structurele en 
duurzame oplossingen.  
 
We maken een integraal plan om de problemen  aan te pakken. We kijken 
daarbij naar alle leefgebieden. Dit noemen we ook wel ontschot werken. In 
dat plan kan bijvoorbeeld coaching, inkomensondersteuning, 
opvoedondersteuning, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, 
verslavingszorg of re-integratie in samenhang worden aangeboden. Deze 
benadering sluit aan bij de beweging die 
we in 2019 in het Sociaal Domein in 
gang hebben gezet met de komst van 
Incluzio en sluit aan op de koers die we 
hebben ingezet bij de doorontwikkeling 
van de Jeugdhulp.  
 
De kunst is om de komende jaren vroegtijdig inwoners in beeld te krijgen, 
waarbij het risico op het ontstaan van armoede en schulden relatief groot 
is. We spelen in op belangrijke levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding, 

baanverlies, arbeidsongeschikt raken 
of gezinsuitbreiding. Het project Snelle 
Hulp Bij Schulden is een voorbeeld 
waarbij we streven naar 
vroegsignalering.  
 

In het kader van preventie zetten we in op het versterken van de 
(financiële) zelfredzaamheid van inwoners. Immers, inwoners die hun 
financiële administratie op orde hebben, goed zicht hebben op de 
inkomsten en uitgaven en zich niet laten verleiden tot onverantwoorde 

Het inkomen dat iemand op papier verdient, 
zegt in de praktijk niet altijd iets over de 

hoeveel geld dat iemand daadwerkelijk te 
besteden heeft. 

We kijken niet alleen naar de 
financiële situatie van een inwoner, 

maar naar alle leefgebieden. 

We wachten niet tot inwoners zich 
met een hulpvraag melden, maar 

proberen problemen vroeg te 
signaleren en in de kiem te smoren. 

Het beleid moet rekening houden geen 
met de achterliggende oorzaken van de 
armoede. Je kunt iemand een financiële 

toelage geven, maar als hij of zij is 
verslaafd of kan niet met geld omgaan, 
dan maakt die toelage weinig verschil in 
het verbeteren van de financiële situatie. 
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aankopen of leningen, maken minder kans om in de armoede en schulden 
te geraken.  
 
We willen dat kinderen zich ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien 
(sociale Agenda Leiderdorp, Doelen voor het sociaal domein 2017-2021 
en Onderwijskansenbeleid 2019-
2022). Veel arme kinderen zijn 
uitgesloten van vrijetijdsvoorzieningen 
die geld kosten. Armoede kan 
daardoor leiden tot sociaal isolement. 
Dit terwijl meedoen in de samenleving algemeen als een eerste 
levensbehoefte wordt beschouwd. Het opgroeien in armoede heeft tevens 
grote en langdurige gevolgen voor kinderen met effecten tot ver in hun 
volwassenheid. Voorbeelden hiervan zijn achterstanden in 
hersenontwikkeling, minder ontwikkelde emotionele, sociale en 
probleemoplossende vaardigheden, meer kans op ernstige psychische en 
sociale problemen, slechtere schoolresultaten en minder kans op goede 
startkwalificatie.

6
 We geven daarom extra aandacht aan onze jeugd in de 

leeftijd tot 18 jaar.  

 
Voor veel mensen is werk de snelste weg uit de armoede, maar dit is niet 
voor iedereen zo. Sommige inwoners zijn structureel financieel minder 
draagkrachtig als gevolg van bijvoorbeeld een ziekte of gevorderde leeftijd. 
Voor Leiderdorpers die leven van een minimaal  inkomen bieden we 
diverse regelingen gericht op het verzachten van de gevolgen van 
armoede. Denk aan kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, de 
individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering. Met name 
bij ouderen is het doorbreken van de schaamte en de vraagverlegenheid 
een belangrijk aandachtspunt.  

  

                                                           
6
 Opgroeien en Opvoeden in Armoede. Nederlands Jeugd Instituut (2015) 

Kinderen mogen niet de dupe 
worden van de (financiële) 
problemen van hun ouders. 
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5. Wat gaan we doen? 
In dit hoofdstuk vertalen we de visie en doelstellingen naar concrete 
maatregelen. 
 
We onderscheiden drie categorieën van ondersteuning: 

1. Wettelijke voorzieningen op basis van de Participatiewet;  
2. Generieke voorzieningen; Regeling zijn strikt beschreven en 

aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een inkomenstoets.  
3. Maatwerk; inkomen en vermogen worden minder strikt getoetst. 

De hulpvraag staat centraal. Inzet van maatwerk wordt bepaald 
aan de hand van een gesprek.  

5.1 Wettelijke regelingen  

Individuele Inkomenstoeslag 
De Individuele Inkomenstoeslag (IIT) is een jaarlijkse vrij besteedbare 
toeslag voor mensen die langdurig een inkomen op bijstandsniveau 
hebben. Iedereen kan zelf bepalen waar dit voor wordt ingezet. De IIT is 
niet beschikbaar voor pensioengerechtigden (dat is wettelijk zo geregeld). 
Gemeenten moeten de IIT uitvoeren volgens art. 36 van de Participatiewet 
en hebben de beleidsvrijheid om te bepalen wat ‘langdurig’ is en welke 
bedragen worden verstrekt. In Leiderdorp en Leiden hanteren we een 
periode van 5 jaar.  Een alleenstaande ontvangt €400, een alleenstaande 
ouder €500 en gehuwden €550. De kosten van de regeling komen ten 
laste van het budget van bijzondere bijstand.  

Bijzondere bijstand 
Gemeenten moeten bijzondere bijstand verlenen volgens artikel 35 van de 
Participatiewet. Bijzondere bijstand wordt verstrekt als er bijzondere 
omstandigheden zijn waardoor noodzakelijke uitgaven niet kunnen worden 
gedaan met een laag inkomen, bijvoorbeeld de vervanging van een 
defecte koelkast. Het is een openeinderegeling, wat betekent dat de 
gemeente geen maximumbudget mag vaststellen. Alhoewel er hier uit 
wordt gegaan van maatwerk, kent de gemeente bij de toekenning van 
bijzondere bijstand een beperkte beleidsvrijheid bij het bepalen van de 
toekenningscriteria met betrekking tot inkomen en vermogen. 

5.2 Generieke voorzieningen 

Collectieve zorgverzekering 
De gemeente biedt samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid de 
Collectieve Zorgverzekering voor minima met een inkomen tot 120% van 
het wettelijk sociaal minimum. Dit willen we komende jaren voorzetten. 
Doel van de collectieve zorgverzekering is minima toegang tot goede en 
betaalbare zorg bieden en zorgmijding  en schuldproblematiek voorkomen. 
Bovendien voorkomt het een extra beroep op de individuele bijzondere 
bijstand voor medische kosten.  
De verzekering is een combinatie van een korting op de 
basiszorgverzekering en een keuze voor een standaard of uitgebreide 
aanvullende zorgverzekering waarvan de premie (grotendeels) door de 
gemeente wordt betaald. De zorgverzekering heeft een groot bereik onder 
de doelgroep. In 2019 heeft 44% van de minimahuishoudens gebruik 
gemaakt van de regeling. Dit is aanzienlijk hoger dan het gemiddeld 
landelijke bereik van 36% (Bron: BS&F Evaluatie Gemeentepolis 2019). 
 
Minima met normale zorgkosten kunnen gebruik maken van de standaard 
aanvullende zorgverzekering. Mensen met een hoge zorgvraag bieden we 
de uitgebreide aanvullende zorgverzekering. Het verschil met de 
standaard aanvullende zorgverzekering is dat bij de uitgebreide variant er 
sprake is van een hogere vergoedingsgraad. Vanzelfsprekend is de 
premie voor de uitgebreide aanvullende verzekering hoger. We zien nu dat 
een flink aantal klanten voor de uitgebreide aanvullende zorgverzekering 
kiest, terwijl dit niet lijkt te passen bij het zorggebruik. Door 
oververzekering betalen  zowel de inwoner als de gemeente onnodig veel 
aan premie. We willen dat verzekerden komende jaren bewust kiezen voor 
de collectieve zorgverzekering die past bij de persoonlijke situatie. Een 
goede, betaalbare zorgverzekering voor minima is het uitgangspunt. We 
vragen ook komende jaren wederom van verzekerden een eigen bijdrage 
in de premie. Hiermee willen we bereiken dat inwoners een bewuste keuze 
maken voor de verzekering en houden we de voorziening komende jaren 
betaalbaar.  
Daarnaast zien we dat ondanks de gemeentelijke financiële bijdrage in de 
premie sommige mensen een betalingsachterstand hebben bij Zorg en 
Zekerheid. Dit wordt vaak veroorzaakt door het verplicht Eigen Risico. We 
gaan met Zorg en Zekerheid in gesprek hoe we dit het beste kunnen 



12 
  

voorkomen. Een mogelijkheid kan zijn om bij de uitgebreide aanvullende 
verzekering het eigen risico te laten verzekeren of dat klanten maandelijks 
automatisch sparen voor de betaling van het eigen risico.  

Fonds Sport en Cultuur 0 – 100 
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds) is al jaren een partner van de gemeente. Ook 
komende jaren willen we de samenwerking voortzetten. Het fonds 
betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen 
waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, 
schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Door  het 
Jeugdfonds konden in 2019 128 Leiderdorpse  kinderen lid zijn van een 
sportvereniging en/of cultuurinstelling. Intermediairs (zoals leerkrachten, 
Stichting Leergeld, hulpverleners) melden kinderen aan. De richtlijn om in 
aanmerking te komen voor het Jeugdfonds is een inkomen tot 120% van 
het wettelijk sociaal minimum. Het fonds werkt volgens een landelijke 
formule en wordt uit diverse bronnen gefinancierd. De gemeentelijke 
bijdrage vormt het grootste deel. 
Samen met Fonds1818 biedt het Jeugdfonds voor kinderen vanaf 6 jaar 
een bijdrage voor zwemlessen waarmee een zwemdiploma kan worden 
behaald. Hier maken jaarlijks veel Leiderdorpse kinderen gebruik van (43 
kinderen in 2019). 
Vanaf 2021 willen we ook volwassenen met weinig financiële middelen de 
kans geven om te sporten en aan culturele activiteiten deel te nemen. De 
uitvoering hiervan beleggen we bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. 
Het Volwassenfonds volgt de werkwijze van het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur, maar richt zich op 18+ doelgroep. Op deze wijze is het voor alle 
inwoners mogelijk deel te nemen aan sport en cultuur, ongeacht inkomen.     

Zomerzwemregeling 
In de zomermaanden kan gebruik gemaakt worden van de regeling 
bijdrage voor het zwemabonnement. Met deze regeling kan met korting 
een zwemabonnement worden aangevraagd voor zwembad De Does of 
de Leidse zwembaden De Zijl en De Vliet. Het hele gezin kan dan voor € 
15,00 zwemmen. Inwoners die wegens financiële redenen niet op vakantie 
kunnen, hebben de zomerperiode een leuke tijdsbesteding. Tevens biedt 
het ouders met kinderen de mogelijkheid om het zwemmen te oefenen. 
Immers, kinderen met een zwemdiploma die niet geregeld zwemmen, 
verleren het snel. Je moet het zwemmen blijven onderhouden om 

zwemveilig en zwemvaardig te zijn.
7
 De richtlijn om in aanmerking te 

komen voor het Jeugdfonds is een inkomen tot 120% van het wettelijk 
sociaal minimum. 

Voedselbank 
De bijstand dient een inwoner te voorzien in het primaire levensonderhoud, 
waaronder voedsel. Voor sommige inwoners ontstaat ondanks het vangnet 
van de overheid alsnog een financieel probleem, waardoor er tijdelijk niet 
genoeg geld is voor boodschappen. Deze mensen melden zich aan bij de 
Voedselbank. Circa 50 Leiderdorpse huishoudens doen jaarlijks een 
beroep op de Voedselbank. Bij een nieuwe aanvraag wordt er door de 
Voedselbank direct een pakket meegegeven. Daarna wordt bij de intake 
aan de hand van de financiële gegevens beoordeeld of en hoeveel langer 
een voedselpakket nodig is. Daarbij worden deze mensen, onder het motto 
“geen pakket zonder traject”, er op aangesproken om zelf actief bezig te 
zijn om hun financiële omstandigheden te verbeteren.  

5.3 Maatwerk 

Kindregelingen Stichting Leergeld 
De huidige schoolkostenregelingen (bestaande uit de Regeling bijkomende 
schoolkosten en de Leermiddelenregeling) worden voor Leiderdorp 
uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen 
Leiden/Leiderdorp. De toekenning hiervan is enkel gebaseerd op 
rechtmatigheid. We willen deze regelingen omvormen en de uitvoering 
beleggen bij Stichting Leergeld.  Hiermee maken we de ondersteuning aan 
kinderen doelmatiger en effectiever. Hiermee volgen we de gemeente 
Leiden die medio 2019 heeft besloten de uitvoering van de regelingen bij 
Stichting Leergeld te  beleggen. 
 
Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, 
worden thuis bezocht door goed opgeleide 
en goed geïnformeerde intermediairs. Ze 
bespreken de ondersteuningsaanvraag en 
wijzen de gezinnen op (voorliggende) 
voorzieningen, hulpverlening en instanties. 

                                                           
7 Weijden, M. van der (2019). Retentie van zwemvaardigheden: bij kinderen in bezit van 

diploma B. Zwolle: Hogeschool Windesheim. 

Leergeld is een landelijke 
organisatie met regionale 
vestigingen. Leergeld is er voor 
kinderen uit gezinnen met een 
laag inkomen én gezinnen die 
gebruik maken van een 
schuldregeling.  
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Ook vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) 
schuldensituatie. Inkomen en vermogen worden minder zwaar getoetst, bij 
het inkomen wordt meer uitgegaan van het besteedbaar inkomen en er zal 
minder uitgebreid worden geadministreerd. Wanneer er geen bestaande 
voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan 
kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan 
Leergeld aanvullende hulp bieden in de vorm van giften in natura of 
vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat 
de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het 
voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.  
 
Leergeld Leiden heeft een breed netwerk voor het bereiken van de 
doelgroep en werkt samen met tal van organisaties (o.a. onderwijs) en 
fondsen, waaronder Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting jarige Job. 
Sinds 2018 zijn zij actief in Leiderdorp en inmiddels ondersteunen zij 
jaarlijks 88 kinderen. Door de schoolkostenregelingen bij Leergeld te 
beleggen breiden we hun inzet uit.  

Incluzio Leiderdorp en introductie Maatwerkbudget 
Incluzio Leiderdorp is voor onze inwoners de toegang tot ondersteuning. 
Ook voor  laagdrempelige ondersteuning bij financiële problematiek kan 

men bij Incluzio terecht. Incluzio werkt zo 
integraal mogelijk en hebben goed contact 
met diverse partners (o.a. met fondsen, 
kerken, werk en inkomen en de Stadsbank)  
om de inwoner optimaal te ondersteunen en 
hun situatie duurzaam te verbeteren.  
In de praktijk zien we dat er voor sommige 
huishoudens met financiële problemen niet 
de juiste vorm van ondersteuning kan 
worden geboden omdat de bestaande 

voorzieningen niet passend zijn. In zulke gevallen is maatwerk nodig. Als 
oplossing hiervoor introduceren we een maatwerkbudget voor 
professionals van Incluzio. Het maatwerkbudget is bedoeld voor mensen 
die in armoede dreigen te geraken of kortdurende ondersteuning nodig 
hebben om erger te voorkomen. Ook het vergroten van maatschappelijke 
participatie is een doel van het maatwerkbudget. Uitgangspunten zijn een 
integrale en doelmatige aanpak, een minimum aan bureaucratie en 
ontschotting van middelen. Het maatwerkbudget is geen generieke 

voorziening voor alle inwoners met een inkomen tot 120%. Dit betekent dat 
inwoners geen aanvraag kunnen doen voor ondersteuning uit het 
maatwerkbudget. Het budget kan door professionals worden aangewend 
om te doen wat nodig is om problematiek effectief en snel aan te pakken. 
We geven de professionals de ruimte om een goede beoordeling te maken 
of het maatwerkbudget wordt ingezet bij een bepaalde casus. Hierbij mag 
het budget ontschot worden ingezet op alle leefgebieden. Hierbij worden 
inkomen en vermogen 
minder zwaar getoetst, bij het 
inkomen wordt meer 
uitgegaan van het 
besteedbaar inkomen en er 
zal minder uitgebreid worden 
geadministreerd. 
Hulpverleners die bij de mensen thuis of in de wijk komen, kunnen het 
beste beoordelen welke vorm van ondersteuning het meest bijdraagt aan 
het vergroten van de maatschappelijke participatie, zo is de gedachte. 
 
Het Maatwerkbudget wordt ingezet om een duurzame oplossing te bieden. 
Daarom wordt bij elke verstrekking afgewogen: 
 Welk probleem lost dit op? 
 Welke maatschappelijke kosten worden voorkomen indien de 

voorziening wordt ingezet? 
 Welke activiteiten gaat de cliënt ondernemen om vergelijkbare 

problemen in de toekomst te voorkomen. 
 
Voor de uitvoering worden budgettaire kaders en afwegingskaders 
opgesteld. Bij de uitwerking hiervan wordt ook aandacht besteed aan hoe 
er in de uitvoering  willekeur kan worden voorkomen. Het afwegingskader 
wordt afgestemd met onder meer de beleidsregels voor bijzondere 
bijstand. 

 
Voorafgaand aan de toekenning van maatwerkbudget moet het recht op 
alle voorliggende voorzieningen – waaronder bijzondere bijstand, PGB, 
etc. – worden beoordeeld. Wanneer wordt getwijfeld of bijzondere bijstand 
(tijdig) kan worden verstrekt, kan het Maatwerkbudget worden ingezet. Ook 
als bijzondere bijstand wordt afgewezen, kan alsnog maatwerkbudget 
worden ingezet. Tijdens het eerste jaar wordt de samenhang tussen 
bijzondere bijstand en het maatwerkbudget tegen het licht gehouden.  

Incluzio biedt voorlichting en 
advies, o.a. door middel van: 
1) een wekelijks financieel 
spreekuur; 
2) vrijwillige inzet van  
vrijwillige budgetmaatjes ; 
3) ondersteuning door een 
budgetcoach. 

Hoe vaak zeggen sociaal werkers niet: 'Als er 
nu gewoon een klein potje was, waar mijn 

cliënt eenmalig aanspraak op kon maken, dan 
zou dit hele drama niet nodig zijn geweest' 

(bijvoorbeeld: Hilhorst, 2015 of Canoy, 2014). 
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5.4 Samenwerking partners 
Er zijn diverse partijen actief op het terrein van armoedebestrijding. 
Diverse organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, 
belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen zijn actief in de rol van 
signaleerder, intermediair of hulpverlener. Allen met hetzelfde doel om de 
positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren en sociale 
uitsluiting tegen te gaan. Graag bundelen we de krachten in een lokale 
Armoedecoalitie en komen we tot een gezamenlijke agenda. Het bereiken 

van de doelgroep en het voorkomen van hiaten in de ondersteuning komt 
wat ons betreft hoog op de gezamenlijke agenda.  

5.5 Vergroten van de bekendheid van voorzieningen 
We willen dat inwoners die gebaat zijn bij minimaondersteuning daar 
gebruik van maken. We streven niet naar 100% bereik van iedereen die 
‘recht’ heeft op ondersteuning vanwege de hoogte van het inkomen, maar 
naar 100% bereik van de inwoners die problemen ervaren om mee te 
kunnen doen. Immers, niet alle inwoners met een laag inkomen ervaren 
problemen om mee te kunnen doen. 
 
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen geen beroep doen 
op minimaondersteuning. Onbekendheid met de mogelijkheden, 
ontoegankelijk of schaamte kunnen een rol spelen. Deze drempels willen 
we wegnemen. De gemeente zal extra inzetten op het vergoten van de 
bekendheid en toegankelijk van voorzieningen voor minima, en voor 
werkende minima in het bijzonder. Dit doen we als volgt: 

Maatschappelijke partners zoals stichtingen, fondsen, scholen, 
bibliotheek, DZB, Kamer van Koophandel, de (grotere) werkgevers, 
huisarts, UWV, kinderopvang, CJG, Incluzio, Jeugd- en gezinsteam, politie 
en woningcorporaties worden periodiek geïnformeerd over voorzieningen 
voor mensen in armoede.  

Publieksvoorlichting. De doelgroep en intermediairs worden 
geïnformeerd via Gemeente Aan Huis, sociale media en de gemeentelijke 
website. 

Eenvoudige en laagdrempelige aanvraagprocedures. Bij veel regelingen 
wordt de aanvraag gedaan tijdens een gesprek. Het accent komt meer te 
liggen op de doelmatigheid in plaats van de rechtmatigheid. Dit betekent 
dat de aanvrager minder bewijsstukken en andere gegevens hoeft aan te 
leveren. Wanneer gegevens al bekend zijn bij de gemeente, worden deze 
niet opnieuw opgevraagd. 
 
 
  

Voorbeelden maatwerkbudget 
 

De energierekening valt € 140 hoger uit dan 
verwacht. De schuldhulpverlening dreigt te 

stranden door deze nieuwe schuld. De 
hulpverlener betaalt de energierekening en 
regelt dat het maandelijkse termijnbedrag 
wordt bijgesteld, zodat er volgend jaar niet 

opnieuw een tegenvaller is. 
 

Spanningen lopen tijdens een vechtscheiding 
hoog op. Een van de ouders krijgt de 

mogelijkheid tijdelijk een huurwoning te 
betrekken, om de explosieve situatie tot 
bedaren te brengen. In het gezamenlijke 

inkomen is echter geen ruimte voor dubbele 
woonlasten zonder ernstig in de  knel te 
komen. Uit het maatwerkbudget kan een 

aantal maanden worden bijgedragen aan de 
extra woonlasten, terwijl  de budgetcoach 

helpt bij het opstellen van een financieel plan 
voor de lange termijn. 

 
Een man heeft een gebitsrenovatie nodig. Zijn 
zelfvertrouwen leidt eronder en bij sollicitatie 

is hij afgewezen vanwege zijn onverzorgde 
vertoning. De zorgverzekering dekt niet alle 
kosten. Via het Maatwerkbudget worden de 

resterende kosten betaald. 
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6. Begroting 
In vorige hoofdstukken is aangegeven dat er beleidsinhoudelijke 
argumenten zijn om de wijze aan te passen waarop we minima 
ondersteunen. Ook financieel zien we hier aanleiding toe. De kosten van 
minimaondersteuning en bijzondere bijstand zijn afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het komende jaren niet haalbaar is om 
hetzelfde beleid voort te zetten zónder het bedrag in de 
meerjarenbegroting van €837.000,- te overschrijden. Door 
minimaondersteuning anders te organiseren, zoals voorgesteld in deze 
nota, verwachten we komende jaren wél binnen het budget te kunnen 
blijven. De verwachting is zelfs dat we de eerste jaren budget overhouden 
(zie tabel 1). 
 
 Tabel 1. meerjarenbegroting minimabeleid 2020 

 

Bijzondere bijstand en generieke minimaregelingen zijn zogenaamde 
‘openeinde regelingen’. Dat houdt in dat aanvragen niet geweigerd worden 
omdat budgetten opgebruikt zijn. De bedragen in de kostenraming (zie 
tabel 2) zijn, waar mogelijk, gebaseerd op het huidige gebruik van de 
voorzieningen. Bij een aantal voorzieningen is sprake van een groeimodel 
(Jeugdfonds, Volwassenfonds, Stichting Leergeld, Maatwerkbudget). We 
verwachten dat het gebruik komende jaren zal toenemen. De budgetten 
voor het Maatwerkbudget en Stichting  Leergeld worden gemaximeerd. 
Indien de budgetten niet toereikend blijken, kunnen de uitvoerende partijen 
hierover in overleg treden met de gemeente. 

Een deel van bovengenoemde minimaregelingen wordt uitgevoerd door de 
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Leiden/Leiderdorp (Bijzondere 
bijstand, Collectieve Zorgverzekering, Zomerzwemregeling). De kosten die 

gepaard gaan met de uitvoering hiervan zijn onderdeel van de 
Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Leiden. 

8
   

 
Tabel 2. kostenraming minimabeleid 

 *De uitvoeringskosten zijn verwerkt in de Dienstverleningsovereenkomst met Leiden. 
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 Sinds 2007 werken de gemeenten Leiden en Leiderdorp samen bij de uitvoering van de 

taken op het gebied van werk en inkomen. Er is een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, 
die organisatorisch onderdeel is van de gemeente Leiden. In een tweejarige 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) leggen we afspraken vast over de dienstverlening, 
inclusief de uit te voeren werkzaamheden, de financiële bijdrage, rapportages en 
verantwoordingen. 

 2021 2022 2023 2024 

Budget MJB Bijzondere bijstand 270.000 270.000 270.000 270.000 

Budget MJB Minimabeleid 567.000 567.000 567.000 567.000 

Totaal budget Meerjarenbegroting 837.000 837.000 837.000 837.000 

Totale kosten uitvoering minimabeleid 2020 792.000 800.000 827.000 825.000 

Restant 45.000 37.000 10.000 12.000 

 kosten 2021  2022 2023 2024 

Wettelijke  
regeling 

Bijzondere Bijstand 
verstrekkingen 

300.000 300.000 300.000 300.000 

Aflossing leenbijstand -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 

Bijzondere bijstand 
uitvoering* 

dvo dvo dvo dvo 

subtotaal 270.000 270.000 270.000 270.000 

Generieke 
voorziening 

Collectieve Zorgverzekering  250.000 250.000 250.000 250.000 

Jeugdfonds Sport en Cultuur ---------- ---------- ---------- ---------- 

Volwassenfonds Sport en 
Cultuur 

---------- ---------- ---------- ---------- 

Zomerzwemregeling 10.000 10.000 10.000 10.000 

Voedselbank ---------- ---------- ---------- ---------- 

Uitvoering 
minimaregelingen*  

dvo dvo dvo dvo 

Maatwerk Leergeld incl 
uitvoeringskosten 

---------- ---------- ---------- ---------- 

Maatwerkbudget Incluzio 
incl. uitvoeringskosten 

25.000 25.000 30.000 30.000 

Subtotaal 490.000 510.000 525.000 535.500 

Overig Armoedemonitor 12.000  12.000  

Onvoorzien 20.000 20.000 20.000 20.000 

Subtotaal 32.000 20.000 32.000 20.000 

Totaal  792.000 800.000 827.000 825.000 
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Bijlage 1 
Rapportage Armoedemonitor 2017 
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Bijlage 2 
Interviews inwoners 
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Bijlage 3 
Hoe meten we de resultaten? 

Het doel van het minimabeleid is tweeledig. Primair is het doel: inwoners  
ervaren geen financiële belemmeringen om structureel mee te kunnen 
doen aan alledaagse activiteiten.

9
 Secundair willen we voorkomen dat 

mensen in armoede belanden óf hen er weer zo snel mogelijk uit laten 
komen.

 
Eens per twee jaar zal worden geëvalueerd hoe het staat met de 

uitvoering van het beleidsplan en in hoeverre we onze doelen halen. 
Waarbij we ons moeten realiseren dat dit beperkt beïnvloedbaar is door de 
gemeente. De Rijksoverheid bepaald immers wie in aanmerking komt voor 
inkomensondersteuning (uitkeringen, toeslagen, etc). Bovendien is ook de 
ontwikkeling van de economie een belangrijke factor bij het aantal mensen 
dat in armoede leeft.   
 
Bovengenoemde doelen vertalen zich in een aantal ondersteunende 
indicatoren waar we ons in de evaluatie op zullen richten: 

1. Voorkomen en doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. 
2. Minder kinderen groeien op in armoede. 
3. Er is minder sprake van sociaal isolement door financiële 

uitsluiting. 
4. Meer Leiderdorpers zijn (financieel) zelfredzaam.  
5. Er zijn minder Leiderdorpers met (problematische) schulden. 
6. We verzachten de gevolgen van een leven in armoede. 

 
Bronnen voor evaluatie  
Om te monitoren of we de doelen van dit beleidsplan halen, maken we 
gebruik van de verschillende bronnen. In bijlage 4 worden de bronnen 
nader toegelicht. We maken gebruik van: 

 Leiderdorpse Armoedemonitor  

 Gezondheidspeiling volwassenen GGD HM  

 Leiderdorpse Inwonersenquête  

 Interviews met gebruikers van minimavoorzieningen  

 Rapportage gebruik voorzieningen en Maatwerkbudget  

 Halfjaarrapportages Incluzio Leiderdorp 
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 Hiermee bedoelen we sociale, culturele, sportieve en creatieve activiteiten, 

verrichten van betaald werk of vrijwilligerswerk.   

 
Evaluatie per doelstelling 
Per doelstelling geven we hieronder de huidige situatie

10
 weer en geven 

we aan waar we komende jaren naar streven. 
 
Indicator 1: Voorkomen en doorbreken van de vicieuze cirkel van 
armoede. 

In 2017 zijn er 430 huishoudens die langdurig, vier jaar of langer,  
rond moeten komen van een laag inkomen (<120% wsm) 
(Leiderdorpse Armoedemonitor, 2017). Dat is 3,6% van het totaal 
aantal huishoudens in Leiderdorp. Het is onze ambitie dat dit 
aantal komende jaren daalt.  
 

Indicator 2: Minder kinderen groeien op in armoede. 
In 2017 groeien 340 kinderen op in een minimahuishouden. 
(Armoedemonitor, 2017) Het is onze ambitie dat dit aantal 
komende jaren daalt. 

Indicator 3: Er is minder sprake van sociaal isolement door financiële 
uitsluiting. 
In Leiderdorp is van de inwoners van 19 jaar en ouder 10% (zeer) 
ernstig eenzaam. Van de inwoners van 19 jaar en ouder die enige 
of grote moeite hebben met rondkomen ligt het percentage hoger. 
Namelijk 17,6% hiervan is (zeer) ernstig eenzaam 
(Gezondheidspeiling GGD, 2016). Het is onze ambitie dat het 
percentage mensen dat moeite heeft met rondkomen en zich 
eenzaam voelt daalt.  
Uit de interviews met gebruikers van minimaondersteuning moet 
blijken in welke mate de ondersteuning bijdraagt aan het 
doorbreken van een sociaal isolement. 

 
Indicator 4: Meer Leiderdorpers zijn (financieel) zelfredzaam.  

In de Leiderdorpse inwonersenquête van 2019 wordt gevraagd 
hoe moeilijk of gemakkelijk een huishouden kan rondkomen van 
het totale huishoudinkomen? 1.3% geeft aan niet te kunnen 
rondkomen en 18.4% geeft aan net te kunnen rondkomen. We 
willen dat deze percentages komende jaren dalen. Van de 
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 We baseren ons hierbij op de meest recent gepubliceerde informatie.  
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bevraagde inwoners geeft 80.2% aan makkelijk tot zeer makkelijk 
rond te komen. Het is onze ambitie dat dit percentage toeneemt.  
Tevens geeft 92.9% van de inwoners aan zich in het dagelijks 
leven goed te redden ((bijna) geen problemen te ervaren) als het 
gaat om: administratie / financiën. We willen dat dit aantal 
toeneemt. Dit is tevens een KPI van Incluzio Leiderdorp, waarover 
zij in hun halfjaarrapportage rapporteren.  

 
Indicator 5: Er zijn minder Leiderdorpers met (problematische) schulden. 

In 2016 kampt 7.1% van de inwoners van Leiderdorp met 
problematische of risicovolle schulden (gezondheidspeiling GGD, 
2016). In de regio Hollands Midden ligt het percentage op 6.4%. 
Onze ambitie is dat het Leiderdorpse percentage daalt en lager 
wordt dan het regionale gemiddelde.  
In de Leiderdorpse inwonersenquête van 2019 geeft 1.7% van de 
respondenten aan dat in de afgelopen 12 maanden het 
huishouden sprake was van een achterstand in de betaling van de 
vaste lasten of bij de aflossing van een lening. Onze ambitie is dat 
het percentage lager wordt.  
 

Indicator 6: We verzachten de gevolgen van een leven in armoede. 
Aan de hand van de rapportage over het gebruik van 
voorzieningen en het maatwerkbudget kunnen we zien hoeveel de  
voorzieningen worden gebruikt en waarvoor het maatwerkbudget 
wordt ingezet. Uit de interviews met gebruikers van 
minimaondersteuning moet blijken of de regelingen de gevolgen 
van een leven in armoede verzachten.  
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Bijlage 4 
Bronnen monitoring en evaluatie 

a. Leiderdorpse Armoedemonitor (1x per 2 jaar)  
De monitor bevat een analyse van de (ontwikkeling in) omvang en 
kenmerken van de doelgroep lage inkomens. De omvang en kenmerken 
van de doelgroep van het armoedebeleid worden in kaart gebracht op 
basis van microdata van het CBS. De eerste monitor is in 2019 uitgevoerd. 
In het vervolg wordt tevens door het CBS een analyse gemaakt van de 
(ontwikkeling in) omvang en kenmerken van de in- en uitstromers uit de 
armoede: wat is (de ontwikkeling in) de omvang en wat zijn de kenmerken 
van de groep huishoudens die de armoede instroomt en de groep die aan 
de armoede ontsnapt? Dit biedt inzicht op de kenmerken van huishoudens 
die slechts tijdelijk in armoede verblijven en huishoudens die risico lopen 
op langdurige armoede. Daarnaast biedt het inzicht in de vraag welke 
factoren meespelen in het al dan niet verlaten van de armoede. 

 
b. Gezondheidspeiling volwassenen GGD HM (1x per 4 jaar) 

Elke vier jaar wordt door de GGD Hollands Midden een 
Gezondheidspeiling uitgevoerd onder de bevolking van 19 jaar en ouder in 
alle gemeenten in de regio. Het doel is om periodiek en systematisch 
gegevens te verzamelen over de lichamelijke en psychische gezondheid, 
de sociale omgeving, leefstijl en de leefomgeving. De meest recente 
peiling komt uit 2016.  
 

c. Leiderdorpse Inwonersenquête (1x per 2 jaar) 
In 2015 is gestart met een tweejaarlijks terugkerende Leiderdorpse 
inwonersenquête. Het onderzoek gaat over uiteenlopende thema's zoals 
betrokkenheid bij de buurt, bekendheid met voorzieningen etc. De 
vragenlijst wordt via een aselecte steekproef aan inwoners (vanaf 17 jaar) 
voorgelegd. De meest recente enquête is in 2019 uitgevoerd.  
 

d. Interviews gebruikers minimabeleid (1x per 4 jaar) 
Bij de totstandkoming van de nieuwe nota minimabeleid zijn gesprekken 
gevoerd met gebruikers van minimaondersteuning. Inwoners hebben hun 
persoonlijke verhaal verteld, waarin ze hun ervaring delen met 
minimaondersteuning en vertellen waar ze bij gebaat zijn. Dit is bruikbare 

input voor de evaluatie van het beleid, omdat het je het verhaal verteld 
achter de cijfers die we uit monitoren en peilingen ophalen.   

 
e. Rapportage gebruik voorzieningen en Maatwerkbudget (1x 

per jaar) 
Het gebruik van de minimavoorzieningen en het maatwerkbudget zal 
jaarlijks in kaart worden gebracht. 
 

f. Halfjaarrapportages incluzio (2x per jaar) 
Per 1 januari 2019 is Incluzio Leiderdorp gestart met de uitvoering van 
haar opdracht in Leiderdorp. Incluzio heeft van de gemeente Leiderdorp de 
opdracht gekregen om ‘een ondersteuningsaanbod te organiseren voor het 
gehele Sociaal Domein, bestaand uit preventieve activiteiten en algemene 
voorzieningen; voor alle inwoners in elke fase van hun leven en gericht op 
het vergroten van zelfredzaamheid en participatie’. In de 
halfjaarrapportage beschrijft Incluzio de werkzaamheden en resultaten van 
de afgelopen 6 maanden. 

 


