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Met betrekking tot het Minimabeleid hebben wij de volgende vragen:

1. Hoeveel meer mensen zijn door COVID-19 in de problemen gekomen en maken meer gebruik van 

het minimabeleid?

2. Wat zijn daarvan de kosten?

3. Wat verwacht het college in totaal aan meerkosten in het kader van COVID-19?

Antwoord 1 t/m 3: We zien een toename in het aantal inwoners met een WW-uitkering. Ook zien we 
het aantal bijstandsgerechtigden licht stijgen. We kunnen dan ook stellen dat een deel van onze 
inwoners geraakt wordt door de financiële effecten van Covid-19, maar hoe groot deze groep precies 
is weten we niet. We zien nog geen significante toename in het gebruik van minimaregelingen. We 
zien ook nog geen toename in het aantal mensen dat vanwege financiële problemen een beroep doet 
op Incluzio Leiderdorp of de Stadsbank. Wel gaan we ervanuit dat het aantal mensen dat de komende 
maanden een beroep doet op gemeentelijke ondersteuning zal toenemen. In welke mate dat zal zijn 
en met welke kosten dat gepaard gaat kunnen wij niet voorspellen. Dit is mede afhankelijk van hoe de 
economie zich komende tijd ontwikkelt.

4. In hoofdstuk 3.3 wordt aangegeven dat regelingen niet dekkend kunnen zijn voor 

verscheidenheid hulpvragen – kunt u daarvoor een fictief voorbeeld noemen?

Antwoord: De genoemde voorbeelden op pagina 14 van de nota beschrijven situaties waarin 
minimaregelingen niet voorzien en het  maatwerkbudget effectief zou kunnen worden ingezet. 
Aanvullend hierop nog een aantal voorbeelden waarbij minimaregelingen niet dekkend zijn:

 Iemand fiets tegen een auto. Degene blijkt geen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. De 
schade is een paar honderd euro.

 Het betalen van de borg voor een huurwoning.
 Aflossen van een verkeersboete om te voorkomen dat iemand vanwege een nieuwe schuld uit 

de schuldhulpverlening moet. 
 Een alleenstaande moeder heeft een bakfiets nodig om haar drie jonge kinderen naar de 

opvang te brengen voorafgaand aan haar werk.

5. In hoofdstuk 3.4 geeft u aan dat de verscheidenheid van regelingen voor inwoners en partners 

moeilijk te begrijpen is – hoe communiceert u daar dan over?



Antwoord: Er zijn diverse landelijke toeslagen, gemeentelijke minimaregelingen, stichtingen en 
fondsen waar huishoudens een beroep op kunnen doen. Het is dan ook wenselijk dat het voor onze 
inwoners duidelijk is waar ze zich met financiële ondersteuningsvragen kunnen melden om 
hierdoorheen geloodst te worden. Hier ligt bij de communicatie naar de doelgroep primair onze focus. 
We zullen actief communiceren dat zij terecht kunnen bij Incluzio Leiderdorp of Stichting Leergeld. 
Hier is alle kennis in huis om de mensen verder te helpen. De doelgroep wordt geïnformeerd via 
Gemeente aan Huis, sociale media en de gemeentelijke website. Ook onze maatschappelijke partners  
worden geïnformeerd over het minimabeleid en ook vragen we hen de informatie kenbaar te maken 
aan de minimadoelgroep. 

6. Stichting Leergeld en Inclusio voeren het beleid uit, waarom toch weer 2 organisaties?

Antwoord: Beide partijen hebben expertise in huis en een netwerk opgebouwd waarmee ze de ander 
aanvullen om samen de minimadoelgroep van 0 tot 100 effectief te kunnen ondersteunen. 

7. Geldt bij het toekennen van hulp het vier ogen principe of met andere woorden hoe wordt 

gecontroleerd dat het werk goed en adequaat gebeurd?

Antwoord: Over de uitvoering van het bieden van Maatwerk worden in aanloop naar 2021 nadere 
afspraken gemaakt. Inmiddels is er in veel gemeenten ervaring opgedaan met het toekennen van 
maatwerkondersteuning. Het is gebruikelijk dat er in de uitvoerende teams is afgesproken dat  er  
consensus moet zijn onder (een aantal) professionals  over de toekenning van maatwerk. Bij lichte 
vormen van ondersteuning is een akkoord van een of twee collega’s voldoende. Bij complexere 
ondersteuningsvragen wordt het in het werkoverleg besproken. Een vergelijkbare werkwijze is ook 
denkbaar voor onze gemeente.

8. Bij de voorgesteld indicatoren zijn er veel die niet jaarlijks gemeten worden. Kan die frequentie 

worden verhoogd?

Antwoord: Bij een aantal bronnen die we gebruiken voor de monitoring van de resultaten hebben we 
de mogelijkheid zelf de frequentie te bepalen. Bij sommige onderzoeken hebben we geen invloed op 
de frequentie, zoals de Gezondheidspeiling van de GGD. We kunnen de frequentie verhogen van de 
Leiderdorpse Armoedemonitor en de interviews onder de doelgroep. Echter, de vraag is of de 
resultaten van het jaarlijks uitvoeren hiervan opwegen tegen de kosten. Trends veranderen doorgaans  
niet zo snel en het zijn behoorlijk kostbare trajecten om uit te voeren.

9. De adviesraad ‘sociaal domein’ stelt het volgende: Naast deze vragen vindt de Adviesraad het 

schrijnend dat met deze nota de declaratieregeling dreigt te worden geschrapt, en wel op basis 

van een passage uit de Participatiewet. (Deze wet schrijft voor dat gemeenten geen ‘generiek of 

categoriaal inkomensbeleid’ mogen voeren.)  Dit is een stap die naar de mening van de 

Adviesraad niet noodzakelijk is. De Adviesraad kan zich niet aan de indruk onttrekken dat met 

deze nieuwe nota de bestaande declaratieregeling voor deelname/participatie aan het 

maatschappelijk wordt wegbezuinigd.’ 

a. Wij hebben de reactie van het college gelezen, maar kan het college aub nog wat 

uitgebreider toelichten waarom het van mening is dat de adviesraad hier geen gelijk 

heeft.

b. Om hoeveel geld gaat het in de declaratieregeling?

Antwoord:
a. Bij het opstellen van het nieuwe minimabeleid was  er geen sprake van een bezuinigingsopdracht. 
Het college heeft de ambitie een beter minimabeleid te voeren, niet een goedkoper beleid. Zoals te 
zien in de begroting van de nota minimabeleid 2020 zijn we uitgegaan van hetzelfde totale budget voor  
minimaondersteuning als afgelopen jaren. We kiezen er in het nieuwe beleid voor de middelen deels 



anders in te zetten. De afschaffing van de Declaratieregeling  is een inhoudelijke overweging geweest.  
We hebben bij het opstellen van het minimabeleid geconcludeerd dat er betere vormen zijn om onze 
minima inwoners doelmatig te ondersteunen dan de Declaratieregeling. We zijn het dan ook niet eens 
met de suggestie dat we uit bezuinigingsoogpunt de Declaratieregeling hebben afgeschaft.

b. De Declaratieregeling heeft ons in 2019 circa €180.000,- gekost.


