
Toezegging Politiek Forum 21 januari 2019

In het Politiek Forum van 21 januari is bij de behandeling van de evaluatie van het minimabeleid de 

toezegging gedaan om recentere cijfers, indien beschikbaar, te delen met de raad.

In de evaluatie zijn zowel cijfers gebruikt van het CBS als van de uitvoeringsorganisatie Werk en 

Inkomen. De cijfers van het CBS hebben we met name gebruikt om de omvang en samenstelling van 

de doelgroep in kaart te brengen.  Hoewel het CBS onlangs een aantal cijfers uit 2017 over dit thema 

heeft gepubliceerd, zijn deze niet gedetailleerd genoeg om te gebruiken voor de evaluatie van het 

gemeentelijk beleid. Er zijn geen actuelere CBS-cijfers op gemeenteniveau beschikbaar die bruikbaar 

zijn voor de evaluatie van het minimabeleid. De uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen beschikt 

wel over recentere informatie. De cijfers hebben betrekking op het gebruik van de gemeentelijke 

minimaregelingen. 

In het Politiek Forum werd tevens opgemerkt dat de gemeente Leiden meer statistieken beschikbaar 

heeft en heeft gedeeld. De gemeente Leiden beschikt op het thema armoede over meer 

gedetailleerde informatie vanwege het Urban Data center. Het Urban Data Center is een 

samenwerking van de gemeente Leiden en het CBS op het gebied van databeheer en -ontwikkeling. 

Aangezien wij deze samenwerking met het CBS niet hebben, beschikken we niet over soortgelijke 

gedetailleerde statistieken. We onderzoeken de mogelijkheid om via het Urban Data Center van de 

gemeente Leiden te kunnen beschikken over soortgelijke informatie. 

Naar aanleiding van de toezegging in het Politiek Forum van 21 januari jl. bij de behandeling van de 

evaluatie van het minimabeleid delen we recentere cijfers van de uitvoeringsorganisatie Werk en 

Inkomen. Het betreft cijfers die betrekking hebben op het gebruik van de gemeentelijke 

minimaregelingen en de kosten die de afgelopen jaren zijn gemaakt. 

2016* 2017 2018

Declaratieregeling 359

(€ 151.000)

474 
(€ 182.000)

483
(€ 164.000)

Collectieve 
zorgverzekering

519
(€ 208.000)

676
(€ 241.000)

713
(€ 237.000)

Schoolkosten 
regeling (4-18 jaar)

92
( €26.000)

145
(€ 68.000**)

135
(€ 61.000**)

Leermiddelen 
regeling (8-18 jaar)

23
(€ 4.000)

14
(€ 10.000**)

18
( € 13.000**)

Tabel 1. Gebruik aantal huishoudens en de totale kosten per regeling

*Aantallen zoals vermeld in de Evaluatie Minimabeleid 2015 
** Medio 2017 is de dekking van  de minimaregelingen voor kinderen uitgebreid in het kader van armoedebestrijding van 
kinderen. Hiervoor heeft de gemeente extra budget ontvangen (Klijnsmagelden).

Het feit dat er meer huishoudens gebruik hebben gemaakt van een regeling, betekent niet per 

definitie dat de kosten hierdoor toenemen. Het gemiddelde bedrag per huishouden is afhankelijk van 

wat er is aangevraagd.  



2017* 2018

Jeugdsportfonds 81 89

Jeugdcultuurfonds 23 29

Tabel 2. Gebruik aantal kinderen per regeling

*Aantallen zoals vermeld in de Evaluatie Minimabeleid 2015 


