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Conceptnota Minimabeleid 2020

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

We willen u danken voor de tijd die u heeft genomen om vragen te stellen over de
conceptnota Minimabeleid 2020 en advies uit te brengen. ln deze brief zullen we
reageren op uw advies en het een en ander toelichten, waardoor we hopen uw
vragen weg te nemen.

Laten we beginnen bij het begin: het doel van het beleid. We willen dat iedereen,
onafhankelijk van zijn of haar inkomen, mee kan doen. Dit doel is niet nieuw. Dit is
immers een van de doelen van de Sociale Agenda van Leiderdorp. De aanpak die we
voor ogen hebben, is dat wel. De focus van het minimabeleíd lag tot nu toe
voornamelijk op'symptoombestrijding' met relatief generieke instrumenten. we
willen met het nieuwe minimabeleid niet enkel de situatie verzachten, maar
toewerken naar een structurelere oplossing om Íemands persoonlijke situatie te
verbeteren. om dit te bewerkstelligen gaan we komende jaren een aantal zaken
anders doen.

we gaan meer aandacht besteden aan de oorzaak waarom iemand niet mee kan
doen en het wegnemen van belemmeringen daartoe. De oorzaak kan van persoon
tot persoon verschillen. Daarom bieden we via het nieuwe minimabeleid meer
maatwerk, waarbij we vooral ook kijken naar de vraag achter de vraag. Maatwerk
betekent dat de oplossing die we bieden beter aansluit b'lj de individuele situatie
van de persoon of het huishouden en bijdraagt aan het wegnemen of verminderen
van de belemmeringen die mensen ervaren om mee te kunnen doen. Dit vraagt om
een verandering in denken en doen. We willen niet langer alleen kijken naar waar
iemand recht op heeft, zoals het afgelopen jaren bij de toekenning van regelingen is
gegaan, maar ook naar wat er daadwerkelijk nodig is om ervoor te zorgen dat
iema nds situatie verbetert.
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Bij het opstellen van het minimabeleid hebben we steeds in gedachten genomen

wat er op individueel niveau daadwerkelijk bijdraagt aan het kunnen meedoen in dp

samenleving. We hebben hierover uitvoerig gesproken met de doelgroep, met

andere gemeenten, met organisaties die zich richten op de minimadoelgroep en

met uitvoerders van het huidige beleid. Op basis hiervan hebben we ervoor gekozen

een aantal nieuwe vormen van minimaondersteuning toe te voegen, een aantal

bestaande regelingen in stand te houden en een aantal regelingen af te schaffen of

om te vormen. Voor het totale overzicht verwijzen we u graag naar hoofdstuk 5 'wat

gaan de we doen'van de conceptnota. ln onderstaande tabel staat weergegeven

welke gemeentelijke voorzieningen we voornemens zijn aan te bieden vanaf 2021.

Afschaffi ng Declaratieregeling
Zoals hierboven benoemd bestaat het minimabeleid uit een scala aan

ondersteuningsvormen. Aangezien het merendeel van uw zorgen zich lijkt te richten

op de afschaffing van de Declaratieregeling gaan we hieronder nader in op de

onderbouwing hiervoor.

De inzet van ons nieuwe beleid is gericht op verbetering. Het streven naar het

structureel verbeteren van iemands situatie ligt ten grondslag aan de keuze om de

Declaratieregeling af te schaffen. De Declaratieregeling draagt minder bij aan het

structureel wegnemen van achterliggende oorzaken voor het niet mee kunnen

doen. De afschaffing van Declaratieregeling biedt financiële ruimte voor het inzetten

van andere vOrmen van Ondersteuning, waarvan we verwachten dat die meer

bijdragen aan het bevorderen van maatschappelijke participatie: zoals het

volwassenfonds sport en cultuur en het Maatwerkbudget. Het is dus niet zo dat er

straks voor volwassen inwoners met een laag inkomen geen ruimte meer is om mee

te doen aan het maatschappelijke verkeer. Er komt dus wat anders - en wat ons

betreft iets beters - voor in de plaats. Door het Volwassenfonds Sport en Cultuur

blijft het voor volwassenen nog steeds mogelijk om structureel deel te nemen aan

sport, cultuur of creatieve activiteiten. Het Maatwerkbudget biedt de mogelijkheid

om bij financiële ondersteuningsvragen, waarvoor bestaande voorzieningen niet

passend zijn, toch ondersteuning te kunnen bieden.

Rolvan lncluzio Leiderdorp en Stichting Leergeld

ln het nieuwe beleid is er meer aandacht voor het in gesprek gaan met de inwoner

over wat voor hem of haar nodig is. Dit is noodzakelijk om een integraal plan te

Soort voorziening Naam regeling Situatie vanaf 2021

Wettelijke regeling Bijzondere Bijstand Voortgezet

lndividuele lnkomenstoeslag Voortgezet

Generieke voorzíening Col lectieve Zorgverzekering Voortgezet

Jeugdfonds Sport en Cultuur Voortgezet

Volwassenfonds Sport en

Cultuur

Nieuw

ZomerzwemreBeling Voortgezet

Voedselbank Voortgezet

Decla ratieregeling Afgeschaft

Schoolregelingen Fl uidige vorm afgeschaft.

Orrdet steutting belegd bij

Leergeld

Maatwerk Leergeld Nieuw (ondersteuning

uitgebreid)

Maatwerkbudget Nieuw
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kunnen maken en doelmatige ondersteuning te bieden. Om dit te realiseren en
vanwege de winst van vroegsignalering verschuiven we het accent bij de uitvoering
van minimaondersteuning meer naar preventieve voorzieningen als lncluzio
Leiderdorp en Stichting Leergeld. Zij krijgen een grotere rol in de ondersteuning. ln
de praktijk blijkt dat financiën vaak onderdeel vormen van de hulpvraag waarmee
inwoners zich melden bij lncluzio Leiderdorp. lncluzio Leiderdorp brengt nu vaak ook
de financiën van inwoners in kaart met als doel het aanvragen van bijvoorbeeld
toeslagen, schuldhulpverlening of kw'rjtschelding van gemeentelijke belastingen.
Met het Maatwerkbudget kan de hulpverlener zijn of haar klant straks nog
effectiever helpen. We sluiten met dit beleid aan bij de werkwijze van partners en
volgen met de uitvoering van het minimabeleid de natuurlijke weg van inwoners.

Stichting Leergeld zal de gesprekken met gezinnen voeren die gebruik willen maken
van kindregelingen. Dit ligt in het verlengde van wat Stichting Leergeld nu ook al
voor onze gemeente doet. Zij gaan met de opdracht vanuit het nieuwe
minimabeleid meer aandacht besteden aan het integraal benaderen van de
problematiek. Zij gaan hierbij nauw samenwerken met het Jeugd- en gezinsteam en
lncluzio Leiderdorp. Stichting Leergeld heeft hiermee in de gemeente Leiden
inmiddels een jaar ervaring opgedaan.

Er zijn diverse landelijke toeslagen, gemeentelijke minimaregelingen, stichtingen en
fondsen waar huishoudens met een laag inkomen een beroep op kunnen doen.
Echter, de complexiteit en hoeveelheid maken het onoverzichtelijke voor veel
inwoners om dit ten volle te kunnen benutten. Beide partijen fungeren als
intermediair voor diverse fondsen en regelingen. Z'rj kunnen inwoners helpen de
aanvragen te doen die nodig zijn. Voor diverse voorzieningen (bijvoorbeeld
toeslagen, co I lectieve zo rgverze keri ng, jeugdspo rtfo nds, Vo lwassenfo nds sport en
cultuur) geldt dat zij kunnen inschatten of iemand in aanmerking komt voor de
betreffende ondersteuning op basis van de gestelde criteria. Voor wat betreft
maatwerkondersteuning nemen Stichting Leergeld en lncluzio Leiderdorp zelf het
besluit over wat passende ondersteuning is. Zijn zij hiervoor voldoende toegerust?
Ja, dat zijn zij zeker.

Communicatie inwoners
Tot slot willen we benadrukken dat de informatievertrekking aan onze inwoners
onze continue aandacht heeft. Alle wijzigingen in het beleid delen we met onze
inwoners. Direct na vaststelling van het nieuwe beleidsplan zullen we starten met de
verspreiding van deze informatie. Alle huidige gebruikers van het inimabeleid
schrijven we direct persoonlijk aan. De inwonersinformatie en we daarbij zoals
gewoonlijk in begrijpelijke bewoording op
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