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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 2 juni 2020 

     

Onderwerp: Minimabeleid 2020  Aan de raad.  

 

 

*Z02A6BF7F46* 
Beslispunten 

 
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. 

 

 

1 SAMENVATTING  

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 minimabeleid 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 iemands 
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. Maatwerk betekent  dat de oplossing die we 
bieden beter aansluit bij 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 
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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 iemands situatie verbetert.  
 
Bij het opstellen van het minimabeleid hebben we steeds in gedachten genomen wat er op individueel 
niveau daadwerkelijk bijdraagt aan het kunnen meedoen in de samenleving. Direct betrokkenen 
hebben op verschillende momenten in 2019 hiervoor input geleverd. Op basis hiervan hebben we 
ervoor gekozen, om binnen de huidige financiële kaders, 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.  
 
De conceptnota van 12 maart 2020 tot 23 april 2020 ter inzage gelegen om ook degenen die nog niet 
gehoord waren te betrekken. Dit heeft niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen. 
 

 
2 Inleiding 

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. Daarnaast willen we voorkomen dat mensen in armoede 
belanden óf hen er weer zo snel mogelijk uit laten komen. 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. Deze nota 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 met het minimabeleid. 
En maken we de beweging van denken vanuit rechtmatigheid naar het meer 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. 
 

 
3 Beoogd effect 

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. 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. 

 
 

4 Argumenten 

1.1  De nota minimabeleid 2015 is gedateerd. 
De evaluatie van het minimabeleid 2015 biedt aanknopingspunten voor inhoudelijke aanpassing van 
het beleid. Deze zijn verwerkt in de nota Minimabeleid 2020. 
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1.2  In lijn met sociale agenda / huidige situatie. 
Sinds 2017 is er één agenda die richting geeft aan het maatschappelijk beleid binnen het hele sociale 
domein. Het nieuwe minimabeleid is een nadere uitwerking van de Sociale Agenda. De uitgangspunten 
uit de Sociale Agenda zijn dan ook van toepassing op de uitwerking van het minimabeleid. 
 
1.3  Uitgangspunten afgestemd met directe partners. 
Voor het opstellen van de nota Minimabeleid 2020 zijn diverse bronnen gebruikt. Onder andere hebben 
we veelvuldig met partners en inwoners gesproken. Op basis hiervan zijn diverse aanknopingspunten 
voor het nieuwe minimabeleid naar voren gekomen, die zijn verwerkt in de nota die nu voorligt. 
 
1.4   uitvoering van het nieuwe minimabeleid pas binnen financiële kaders van de meerjarenbegroting. 
Hierboven hebben we 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 dezelfde lijn voort te zetten zónder het bedrag in de 
meerjarenbegroting te overschrijden. Door minimaondersteuning anders te organiseren verwachten 
we komende jaren wél binnen het budget te kunnen blijven. 
 
1.5 Na vaststelling van de nota kan het college uitvoering geven aan de beleidsdoelstellingen. 
Nadat uw raad het minimabeleid voor de komende jaren heeft vastgesteld kan het college starten met 
de uitvoering van de doelstellingen uit de nota. 

 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1  Inwoners kunnen teleurgesteld zijn  over de beleidswijzigingen. 

Een aantal beleidsvoornemens hebben direct effect op inwoners die gebruik maken van 
minimaondersteuning. In het nieuwe beleidsplan wordt o.a. voorgesteld een maatwerkbudget in te 
voeren, Stichting Leergeld de schoolkostenregelingen uit te laten voeren en het Sport en Cultuur Fonds 
ook beschikbaar te maken voor volwassenen. Daar staat tegenover dat dat huidige declaratieregeling 
en schoolkostenregeling worden afgeschaft. Klanten die gebruik maken van deze regelingen kunnen 
teleurgesteld zijn over het afschaffen van de regelingen. We zullen hier tijdig en helder over 
communiceren en daarbij onze beleidsinhoudelijke overwegingen meegeven. Tevens zullen we onze 
klanten actief informeren over de nieuwe voorzieningen, zoals het Sport en Cultuurfonds voor 
volwassenen. Ook zullen we actief informeren over de ondersteuning die Leergeld biedt, waardoor 
ouders nog steeds ondersteund worden als zij schoolkosten niet zelfstandig kunnen betalen. 
 

 
6 Communicatie 

De afgelopen periode hebben we in samenwerking met partners en inwoners een zorgvuldig proces 
doorlopen en nagedacht over de wijze waarop we het minimabeleid het beste kunnen vormgeven.  We 
hebben uitvoerig gesproken met de doelgroep, met andere gemeenten, met organisaties die zich 
richten op de minimadoelgroep en met uitvoerders van het huidige beleid. Daarna heeft de 
conceptnota 6 weken ter inzage gelegen. De inspraaktermijn heeft geïnteresseerden de gelegenheid 
geboden om hun zienswijze op het beleid in te dienen. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen van de 
kaders of inhoud van het beleid.   
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We publiceren de nota Minimabeleid 2020 op de website. Alle wijzigingen in het beleid delen we actief 
met onze inwoners en partners. Direct na vaststelling van het nieuwe beleidsplan zullen we starten met 
de verspreiding van deze informatie.  
 

 
7 Financiën 

De nota Minimabeleid 2020 wordt uitgevoerd binnen de huidige financiële kaders. 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 Evaluatie 

Eens per twee jaar zal worden geëvalueerd hoe het staat met de uitvoering van het beleidsplan en 
in hoeverre we onze doelen halen. De evaluatie vindt plaats aan de hand van de indicatoren zoals 
opgenomen in bijlage 3 van de nota Minimabeleid 2020. Op basis hiervan adviseren we of het 
beleid een tussentijdse herziening of aanscherping behoeft, of dat het beleid ongewijzigd kan 
worden voortgezet. 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Conceptnota Minimabeleid 2020 , incl.: 
a. bijlage bij nota: Armoedemonitor 
b. bijlage bij nota: Interviews met inwoners 

2. Advies van Adviesraad Sociaal Domein op conceptnota Minimabeleid 2020 
3. Concept-collegebrief aan Adviesraad Sociaal Domein 

 
 
 

 2021 2022 2023 2024 

Budget in begroting voor Bijzondere bijstand 270.000 270.000 270.000 270.000 

Budget in begroting voor Minimabeleid 567.000 567.000 567.000 567.000 

Totaal beschikbaar budget in begroting 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 


