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Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van de Evaluatie Minimabeleid 2017-2018 en akkoord te gaan met de opdracht 
aan het Nibud voor een onderzoek naar bekendheid en (niet-) gebruik van het minimabeleid.

Aanleiding en beoogd effect

Met ingang van 2017 zijn structureel extra rijksmiddelen beschikbaar voor de bestrijding van 
armoede onder kinderen. In het Beleidsplan minimabeleid 2017-2018 werden daarom enkele 
bestaande regelingen verruimd en regelingen toegevoegd. De inkomensgrens voor het 
minimabeleid werd verhoogd, waardoor meer inwoners in aanmerking komen voor vergoedingen.

Het nieuwe beleid is ingevoerd in de vorm van een pilot voor twee jaar (2017-2018).
Onderliggende evaluatie vormt de basis voor het minimabeleid 2020-2023, dat in het najaar ter 
besluitvorming wordt voorgelegd. In de tussentijd loopt het huidige minimabeleid door.

De uitvoering van en de advisering over het minimabeleid is sinds 2006 belegd bij de 
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Bloemendaal - Heemstede.

Het Beleidsplan minimabeleid 2017-2018: Meedoen is ingevoerd in de vorm van een pilot voor 
twee jaar (2017-2018). Onderliggende evaluatie vormt de basis voor het minimabeleid 2020-2023.

Gedachtegang

Benutting budget
Uit de cijfers blijkt dat het budget voor kinderen in 2018 voor het eerst volledig is gebruikt. Dit is 
mede dankzij een eenmalige actie rondom de uitgifte van kledingcadeaukaarten. Als we kijken naar 
het totaalbudget zien we dat de uitgaven toenemen, maar dat er wel een onderbesteding is in 
beide gemeenten.

Bereik
Het percentage huishoudens met een uitkering dat gebruik maakt van de regelingen uit het 
minimabeleid is in beide gemeenten ongeveer 50 procent en is in 2018 licht gestegen ten opzichte 
van 2017.
Het aantal huishoudens met kinderen (5-18 jaar) dat in 2018 gebruik heeft gemaakt van het 
minimabeleid kan met 84 procent hoog genoemd worden.

Ongeveer een derde van het aantal toekenningen minimabeleid gaat naar mensen die geen 
uitkering van de gemeente hebben, maar wel een laag inkomen. Inwoners weten de gemeente te 
vinden voor het minimabeleid, ondanks het feit dat ze geen uitkering van de gemeente hebben. 
Deze mensen vallen voornamelijk in de inkomenscategorie 100 -110 procent van de bijstandsnorm. 
De nieuwe doelgroep met een inkomen van 110-130 procent van de bijstandsnorm wordt echter 
moeilijk bereikt.

Amendement 'Beter beeld van het minimabeleid'
In de raad van de gemeente Heemstede van november 2017 is het amendement 'Beter beeld van 
het minimabeleid' aangenomen, waarin gevraagd werd naar een onderzoek door het Nibud. Later is 
in de commissie Samenleving Heemstede besloten de uitvoering van het amendement uit te stellen 
tot na deze evaluatie.
Na bespreking van de evaluatie minimabeleid in het eerste kwartaal 2019 zou in de commissie 
worden bepaald welk onderzoek moet worden uitgevoerd.

Onderzoek naar bekendheid en gebruik
Het Nibud biedt een onderzoek aan naar bekendheid en (niet-) gebruik van 
inkomensondersteunende regelingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen onbewust niet- 
gebruik en bewust niet-gebruik.
Onderzocht wordt of voorzieningen niet aangevraagd worden vanwege onbekendheid, of vanwege 
andere redenen.
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Voorstel
Gezien het percentage niet-gebruik van het minimabeleid onder volwassenen en de nieuwe 
doelgroep, is het voorstel om de opdracht te geven voor bovengenoemd onderzoek. Hoewel het 
amendement uit Heemstede komt, is het voorstel dit onderzoek ook voor Bloemendaal uit te laten 
voeren. Voor beide gemeenten kunnen de onderzoeksresultaten interessant zijn.

Middelen

De kosten van het onderzoek naar bekendheid en niet-gebruik bestaan uit een vast bedrag van 
C 12.500 (dit bedrag blijft hetzelfde bij deelname van één of twee gemeenten) en uit variabele 
kosten.
Deze zijn afhankelijk van het aantal vragenlijsten dat wordt uitgezet en van de vraag of het 
onderzoek voor één of twee gemeenten wordt gedaan.

De inschatting is dat de variabele kosten ca. C 4.500 bedragen voor twee gemeenten samen. De 
kosten per gemeente bedragen dan C 8.500 (C 12.500 plus C 4.500 is C 17.000, gedeeld door 2). 
De kosten te dekken uit de bestaande middelen voor minimabeleid 2019.

Participatie

In de zomer van 2018 vond de bijeenkomst'in gesprek met de cliëntenraad Werk en Inkomen' 
plaats. De bijeenkomst was bedoeld voor inwoners uit Heemstede en Bloemendaal die een 
uitkering ontvangen van de IASZ en/of gebruik maken van het minimabeleid.
Tijdens de bijeenkomst werd onder meer gesproken over de regelingen uit het minimabeleid. 
Hieruit kwamen verschillende aanbevelingen naar voren. Bij het opstellen van het minimabeleid 
2020-2023 onderzoeken wij of het mogelijk is om de aanbevelingen door te voeren.

Communicatie

In het beleidsplan 2017-2018 werd gesteld dat heldere communicatie essentieel is voor het 
bereiken van de (deels nieuwe) doelgroep. Er is (en wordt) daarom uitgebreid over de regelingen 
gecommuniceerd. In de inleiding van de evaluatie wordt dit toegelicht. De uitkomst van het 
onderzoek door het Nibud kan aanleiding geven tot een aangepaste communicatiestrategie.

Vervolgproces/evaluatie

Onderliggende evaluatie vormt de basis voor het minimabeleid 2020-2023, samen met het 
onderzoek door het Nibud, als de raad hiermee akkoord gaat. Dit onderzoek kan in het tweede 
kwartaal 2019 worden uitgevoerd. In het najaar wordt het voorstel voorgelegd voor het 
minimabeleid 2020-2023. In de tussentijd loopt het huidige minimabeleid door.

Bijlagen
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Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


