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Onderwerp: 

Herziene nota minimabeleid. Een nota om richting te geven wat wij willen bereiken met ons minimabeleid. 
 

  

Samenvattende toelichting voor de besluitenlijst:  Bijlagen: doc.nr(s)  

Het college wil een samenhangend pakket van maatregelen die ten doel 
hebben de participatie van de minima te borgen. De hierbij geformuleerde 
uitgangspunten dienen als basis voor de preventie van armoede, herijking c.q. 
verbeteren van het gemeentelijk minimabeleid. Naar aanleiding van het 
college van 12 juli 2016 is de nota minimabeleid geactualiseerd. 

I16.055933  

I16.030126  

I16.052405  

I16.056036  

  

  

Advies 
Wij adviseren u om te besluiten: 

De raad voor te stellen de herziene nota minimabeleid, inclusief voorgesteld actieplan, vast te stellen. . 
Daarnaast de raad voor te stellen dat, indien de kosten  van de geformuleerde maatregelen niet binnen het 
bestaande budget kunnen worden voldaan, deze betrokken moeten worden bij de begroting van 2017 en het 
meerjarenperspectief. 
 

 

o Openbaar X Raadsvoorstel  o  Embargo tot  

o Niet openbaar o Raadsbrief   X Actief openbaar 

 

Datum besluit: 19-7-2016 X Conform advies o Graag nader advies m.b.t.:  

  o Aanhouden tot:  o Afwijkend/ Aanvullend, namelijk: 
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Onderbouwing van het advies 
 

 
Inleiding 
Er zijn diverse ontwikkelingen geweest op basis waarvan wij ons minimabeleid moeten herzien c.q. 
herijken. De ontwikkelingen hiervoor zijn de volgende geweest. 

1. de landelijke en regionale ontwikkelingen 
2. de gehouden evaluatie met de maatschappelijke organisaties 
3. de wijzigingen in de Participatiewet m.b.t. het meer activerend maken van de 

uitkeringsgerechtigden 
4. het rapport van de kinderombudsman “Kinderen in armoede” 
5. de regering wil maatwerkoplossingen. Dit wordt benoemd in de Participatiewet. 

Op basis hiervan hebben wij een nota opgesteld. 
 
Argumentatie 
Wij hebben een nota opgesteld om richting te geven aan wat willen wij bereiken met ons 
minimabeleid. Hiervoor hebben wij het kader gehanteerd dat gemeenten zich opnieuw moeten 
beraden op hun rol in het armoedebeleid aangezien de rijksoverheid zich op dit terrein steeds verder 
terugtrekt. 
 
Het proces dat wij doorlopen hebben is de volgende: 
In eerste instantie hebben wij de aanleiding, probleemstelling en de ontwikkelingen in beeld gebracht. 
Vervolgens hebben wij een werkconferentie met de professionals gehouden. De professionals waren: 
Steunpunt Mantelzorg Dinkelland, Stichting Palet, Wmo-Lab, SWOD, Wijkkracht, Carrint Reggeland, 
TOF Schoolmaatschappelijk werk Canisius Almelo en Tubbergen, Steunpunt mantelzorg Tubbergen, 
Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Algemeen Maatschappelijk werk, PCI Pancratius, Adviesraad 
Sociaal Domein, SWT, Stadsbank Oost Nederland, Consulenten Participatiewet (Almelo), 
Klientenraad Almelo, Consulenten Wmo jeugd, Consulenten WMO+ Consulenten Wmo, Seniorenraad 
Tubbergen. Deze hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan deze nota. 
Er is een analyse gemaakt. Er is gekeken naar de huidige lokale regelingen, de uitkomsten van het 
feitenonderzoek en de aanbevelingen van bureau KWIZ. Daarnaast hebben het rapport van de 
Kinderombudsman (Kinderen in armoede) en de landelijk en regionale ontwikkelingen ook nog een 
bijdrage geleverd aan onze nota.  
Op basis van het bovenstaande is een actieplan opgesteld. 
 
Vervolgstappen 
Uitvoering geven aan de nota minimalbeleid 2016. 
Nota voorleggen aan de Raad 
 
Extern overleg/Wettelijke adviseurs 
Over het te voeren beleid heeft extern overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van 
professionele zorgorganisaties die werken met / voor leden van de doelgroepen in relatie tot 
minimabeleid, Adviesraad Sociaal Domein en de Klientenraad Almelo, de consulenten van de 
gemeente Almelo. De uitgebrachte adviezen, voorstellen zijn volledig in dit advies verwerkt.  
 
Intern overleg 
Er heeft (ook) intern overleg plaatsgevonden met de afdeling Financiën en Klantcontactcentrum dat 
heeft geleid tot volledige overeenstemming.  
 
Bijzondere aandachtspunten 
Er zijn bijzondere aandachtspunten van financiële en communicatieve aard: 
 
Bestaand beleid. 
In het raadsperspectief 2017 hebben wij op basis van actuele gegevens een herziene 
meerjarenraming opgesteld voor het sociaal domein. Daarbij is het bestaand beleid als vertrekpunt 
genomen. Op basis van de kaasstolp gedachte komen extra uitgaven en extra inkomsten voor het 
sociaal domein ten laste c.q. ten gunste van het sociaal domein. Het saldo van het sociaal domein 
komt tot uiting in de stelpost sociaal domein. 
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Voor het minimabeleid zijn binnen de meerjarenbegroting van het sociaal domein de volgende 
budgetten beschikbaar voor het bestaande beleid: 
2016: € 491.000,-- 
2017: € 494.000,-- 
2018: € 495.000,-- 
2019: € 495.000,-- 
2020: € 495.000,-- 
 
Nieuw beleid/intensivering bestaand beleid. 
Voor nieuw beleid/intensivering bestaand beleid worden structureel de volgende financiële middelen 
gevraagd: 

- Kindpakketten: 104 kinderen x € 100,--  (vanaf 2016)   € 10.400,-- 
- Coördinatorfunctie armoedepreventie    € 40.000,-- 

Totaal        € 50.400,-- 
 

- Voor de kosten van de inzet van een coördinatorfunctie, 05 fte (vanaf 2017) ad € 40.000,-- 
wordt een financiële opdracht uitgezet in het kader van de heroriëntatie vrij toegankelijke 
voorzieningen. Door de betreffende organisatie moet onderzocht worden of de 
coördinatorfunctie gefinancierd kan worden uit de extra middelen die staatssecretaris Klijnsma 
beschikbaar heeft gesteld ter bestrijding van armoede en schulden. Bekend is dat er een 
cofinanciering moet zijn van 25% van het totaalbedrag van het project. Mocht de aanvraag 
gehonoreerd worden wordt het benodigd bedrag bij het eerstvolgend P&C document 
gecorrigeerd. 

    
De extra kosten worden ten laste van de stelpost sociaal domein gebracht. Inclusief de extra kosten is 
de stand van de stelpost sociaal domein als volgt: 
 
2016: -/- €  68.000,-- 
2017:      € 74.000,-- 
2018: -/-  € 45.000,-- 
2019: -/- €  93.000,-- 
2020: -/- €  27.000,-- 
 
Communicatie 
In samenwerking met de afdeling communicatie een communicatieplan opstellen. Op basis van dit 
plan wordt dan meer bekendheid gegeven aan de regelingen door: 

-  Het gemeentelijk minimabeleid te publiceren in de daartoe geëigende media 
-  Periodieke voorlichtingsbijeenkomsten voor de professionals initiëren 
-  Voorlichting geven aan Team Ondersteuning en zorg, de Adviesraad Sociaal Domein, 

 Klientenraad Almelo, werkgevers, TOF, Welzijnsstichtingen en Charitas. 
 
Aanpassingen naar aanleiding van de collegevergadering van 12 juli 2016. 
Voorafgaand aan de collegevergadering van 12 juli 2016 is de nota besproken in het PHO van 11 juli 
2016. Bij het PHO waren aanwezig: R. de Witte, A. Zwiep, T. Vleerbos en I. Duursma. 
Op basis van het collegebesluit van 12 juli 2016 en het PHO van 11 juli 2016 zijn de volgende 
aanpassingen in de nota minimabeleid 2016 verwerkt: 
 

 De inzet Academische Werkplaats Jeugd Twente (AWJT) voor de zorg rondom de kwetsbare 
jongeren. Deelname hieraan is als actiepunt opgenomen. 

 Er is een aanvulling opgenomen met betrekking tot de doelgroep van de Nieuwe minima en 
dan met name van de groep AOW-ers.  

 Het aantal ZZP-ers was niet duidelijk. Deze aantallen zijn ook niet bekend. In de nota is 
aangegeven op basis waarvan er geconcludeerd is dat deze doelgroep onder de categorie 
van verborgen armoede geplaatst kan worden. 

 Bij het vormgeven van het kindpakket worden met name de consulenten Jeugd genoemd die 
betrokken moeten worden bij de samenstelling van dit pakket. 

 Het college wenst ook een toevoeging van vereenvoudiging van regelgeving. Dit is 
toegevoegd. 

 De financiële paragraaf is als volgt gewijzigd: 
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De kosten van kind pakketten worden geraamd op : 104 kinderen x € 100,--  -=  € 10.400,--. 
Dit betreft een structureel bedrag.  
Voor 2017 en volgende jaren wordt bekeken of de kosten binnen het bestaande budget 
passen. Indien dit niet mogelijk is zullen deze kosten betrokken moeten worden bij de 
begroting van 2017 en het meerjarenperspectief. 
 
Voor wat betreft de kosten van de inzet van een coördinatorfunctie, 05 fte (vanaf 2017) ad  
€ 40.000,-- is het uitgangspunt van het college dat de kosten van de coördinator door externe 
middelen gefinancierd moeten worden. Daarbij denken het college bijvoorbeeld aan de extra 
middelen die staatssecretaris Klijnsma beschikbaar heeft gesteld ter bestrijding van armoede 
en schulden.   
 

  

 Er is tijdens het PHO van 11 juli 2016 ook nog een verwijzing gemaakt naar grenskinderen. 
Deze kinderen hebben het privilege dat ze gebruik kunnen maken van het Nederlandse 
voorzieningen. Dit is specifiek voor de zorg. Voor de Participatiewet en het minimabeleid is dit 
niet van toepassing. Voor deze regelingen is nl. het woonplaatsbeginsel het uitgangspunt. Om 
deze reden zijn de grenskinderen niet in de herziene nota meegenomen. 

 
Besluit 
Wij adviseren u om te besluiten: conform bijgaand voorstel de raad voor te stellen de herziene nota 
minimabeleid vast te stellen, inclusief het voorgesteld actieplan. Daarnaast de raad voor te stellen dat, 
indien de kosten  van de geformuleerde maatregelen niet binnen het bestaande budget kunnen 
worden voldaan, deze betrokken worden bij de begroting van 2017 en het meerjarenperspectief. 
 
Planning 
Om te komen tot een herijking van het minimabeleid, waarvoor deze notitie als basis dient, willen wij 
de volgende stappen voorstellen. 
 
3e kwartaal  Collegebesluit 
September 2016 Nota ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. 
3e kw. 2016  Start uitwerken nota minimabeleid 2016 
1-1-2017  In werking treding beleidsregels 
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