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   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 2 juni 2020  

     

Onderwerp:  Nota Minimabeleid 2020    

 

*Z02A6C1BD50* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 2 juni 2020, nr. Z/20/099068/194377; 

gezien het advies van het Politiek Forum  van 6 juli 2020; 

gelet op het bepaalde in artikel 160, lid 1, sub b van de van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

De nota Minimabeleid 2020 vast te stellen met de volgende uitgangspunten: 

a) We maken de beweging van symptoombestrijding naar duurzame oplossingen; 
b)  We bieden maatwerk: per persoon kijken we welke oplossing of maatregel het beste aansluit 

bij de situatie van de persoon of het huishouden; 
c) We maken de beweging van het denken vanuit rechtmatigheid naar het doelmatig 

ondersteunen van inwoners; 
d)  We kijken niet alleen naar de financiële situatie van een inwoner, maar naar alle leefgebieden 

en maken een integraal plan om de problemen  aan te pakken; 
e)  We streven naar het vroegtijdig in beeld te krijgen van inwoners, waarbij het risico op het 

ontstaan van armoede en schulden relatief groot is; 
f) In het kader van preventie zetten we in op het versterken van de (financiële) zelfredzaamheid 

van inwoners; 
g) Kinderen mogen niet de dupe worden van de (financiële) problemen van hun ouders; 
h) We verzachten de gevolgen van een leven in armoede. 
i) Voor generieke minimavoorzieningen hanteren we de inkomensgrens van 120% van het 

wettelijk sociaal minimum. 
j) Bij inzet van het maatwerkbudget hanteren we geen vaste inkomensgrens. Professionals krijgen 

de ruimte om op basis van besteedbaar inkomen maatwerk te leveren. 
k) De binnen de begroting beschikbaar budgetten vormen het financiële kader. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 13 juli 2020, 

 

 

de griffier, 

 

 

de heer B.A.M. Rijsbergen 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


