
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Beleidsplan minimabeleid 2017 – 2018  

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart 2017  

 

 

b e s l u i t: 

 

In te stemmen met het minimabeleid 2017-2018, dat wil zeggen: 

 

a. Voortzetten schoolkostenregeling kinderen. 

 

b. Verruiming van bestaande regelingen voor kinderen. Het gaat om de computerregeling en de 

regeling Eropuit! (voormalige regeling sociaal-culturele en sportieve activiteiten). 

 

c. Toevoeging van nieuwe regelingen voor kinderen. Het gaat om de regeling huiswerkbegeleiding 

en bijles en de fietsregeling. 

 

d. Verruimen van de inkomensgrens met betrekking tot de regelingen voor minderjarige kinderen 

naar 130 procent van de bijstandsnorm; 

 

e.  Verruimen van de inkomensgrens met betrekking tot de regelingen voor volwassen naar 120 

procent van de bijstandsnorm; 
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Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 20 april 2017 

 

 
  , voorzitter 

 

 

 

    , griffier 

 

 

 

 

 

Besluit raad: Aangenomen 

Stemmen voor: (18) unaniem 

Stemmen tegen: 

Afwezig: 1 (LB, Wehrmeijer) 

 

 

 

Voorgesteld besluit 

 

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met het beleidsplan minimabeleid 2017 - 2018. 

 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Het minimabeleid is bedoeld om inwoners met een laag inkomen in staat te stellen mee te doen.                

In de beleidsregels minimabeleid is vastgelegd voor welke financiële vergoedingen en onder welke 

voorwaarden inwoners in aanmerking komen. De Intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ)        

voert het minimabeleid uit voor Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Heemstede.   

 

Met ingang van 2017 zijn structureel extra rijksmiddelen beschikbaar voor de bestrijding van armoede      

onder kinderen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het beleidsplan minimabeleid 2017-2018.  

Hierin worden enkele bestaande regelingen verruimd en regelingen toegevoegd, zoals een regeling  

huiswerkbegeleiding en bijles. De inkomensgrens voor het minimabeleid wordt verhoogd, waardoor       

meer inwoners in aanmerking komen voor vergoedingen. 

 

Toelichting voorstel 

 

Argumenten 

1.1 In het nieuwe minimabeleid wordt meer gedaan voor kinderen. 

Bestaande regelingen worden verruimd en er worden regelingen toegevoegd. 

 

1.2 Het nieuwe minimabeleid is beschikbaar voor een grotere groep kinderen. 



-3- 

 

Om de armoedeval beter tegen te gaan is het voorstel om de inkomensgrens voor de doelgroep 

minderjarige kinderen te hogen van 110 procent van de bijstandsnorm (huidige beleid) naar 130 procent  

van de bijstandsnorm.  

Door het verruimen van de inkomensgrens naar 130 procent voor gezinnen met minderjarige kinderen     

komen meer kinderen in aanmerking voor vergoedingen en wordt de doelgroep inwoners die te maken kan 

krijgen met de armoedeval kleiner. 

 

1.3 Het nieuwe minimabeleid is beschikbaar voor een grotere groep volwassen. 

Door het verruimen van de inkomensgrens van 110 procent naar 120 procent voor volwassenen komen 

meer volwassenen in aanmerking voor vergoedingen.  

 

1.4 Het minimabeleid sluit aan bij de doelstellingen in het sociaal domein. 

Doel is dat iedereen kan participeren in de samenleving. 

 

1.5 Met het nieuwe beleid vindt geen verdringing plaats van het bestaande beleid. 

Voorwaarde van het Rijk is dat de extra middelen worden ingezet bovenop de financiële middelen voor     

het bestaande beleid. 

 

 

Politieke keuzeruimte 

 

Aansluitend bij de doelstellingen in het sociaal domein is het doel van het minimabeleid het bevorderen    

van maatschappelijke participatie. Uitgangspunt hierbij is dat werk de beste manier van participatie is. 

Daarnaast is het ook van belang om te voorkomen dat uitkeringsgerechtigden (en hun kinderen) vanwege 

financiële redenen belangrijke activiteiten moeten missen.   

Om ervoor te zorgen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen, is er speciale aandacht voor participatie van  

kinderen. Het voorstel betreft de toe te passen inkomensgrens en houdt een keuze in voor type regeling en 

de bijbehorende bedragen.  

 

 

 

Gedachtegang 

 

Het minimabeleid is voor het laatst geactualiseerd in 2014. Met ingang van 2017 wordt door het Rijk   

structureel extra budget beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de bestrijding van armoede onder  

kinderen. Om deze redenen wordt het bestaande beleid opnieuw geactualiseerd. 

 

 

Overwegingen van het college 

 

Het minimabeleid is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. De invulling behoort tot de 

beleidsvrijheid van gemeenten. In de meerjarenbegroting valt het minimabeleid onder programma 6: 

Sociaal Domein. Doel van dit programma is het garanderen van goede (jeugd)zorg en het bieden van hulp 

en ondersteuning zodat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving.  

 

 

Middelen 

 

  Verwacht jaarlijks resultaat nieuw beleid doelgroep kinderen 

Gemeente Extra kosten Extra Rijksbudget Resultaat 

Bloemendaal € 65.300 € 71.071  € 5.771 

Haarlemmerliede & 

Spaarnwoude 

€ 20.525 € 21.449  € 924 

Heemstede € 67.050 € 66.000 - € 1.050 

 

  Verwacht jaarlijks resultaat nieuw beleid doelgroep volwassenen 

Gemeente Extra kosten Ruimte in historisch 

budget 

Resultaat 

Bloemendaal € 1.050 € 2.000 € 950 

Haarlemmerliede & € 613                       - € 2.000   - € 2.613 
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Spaarnwoude 

Heemstede € 3.150 € 11.000     € 7.850 

 

De financiële gevolgen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS over inkomensgroepen en op inschattingen    

wat betreft het aantal aanvragen. Omdat de werkelijkheid er anders uit kan zien wordt het nieuwe beleid 

ingevoerd voor een pilot periode (2017 en 2018). Indien noodzakelijk kan het beleid op basis van de  

werkelijke cijfers worden aangepast. 

 

Naast bovenstaande kosten moeten er eenmalige kosten gemaakt worden voor communicatie. De IASZ     

heeft hiervoor geen budget beschikbaar. De inschatting is dat deze kosten eenmalig maximaal € 7.000  

bedragen (inclusief kosten voor opmaak en drukkosten). Voor een nadere toelichting wordt verwezen  

naar de betreffende paragraaf. Het voorstel is om deze kosten te dekken uit het budget minimabeleid.      

Per gemeente betekent dit het volgende (gebaseerd op verdeelsleutel apparaatskosten, afgeleid van de  

inwoneraantallen): 

 

  Communicatiekosten (eenmalig) 

Gemeente Percentage Kosten 

Bloemendaal 41 % € 2.870   
Haarlemmerliede & Spaarnwoude 10 % € 700 

Heemstede 49 % € 3.430 

 

 

Participatie en communicatie: 

 

Participatie 

De cliëntenraad Participatiewet is uitgebreid betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe beleid en    

adviseert positief. De leden vragen speciaal aandacht voor het duidelijk scheiden van de regelingen voor  

volwassenen van de regelingen voor kinderen in de communicatie. Het ophogen van de normen wordt 

toegejuicht, hoewel het jammer wordt gevonden dat er voor volwassenen en kinderen nu twee verschillende  

normen zijn. 

 

 

Communicatie 

 

Heldere communicatie over het minimabeleid is essentieel voor het bereiken van de deels nieuwe    

doelgroep. Het belang van extra communicatie is dat de doelgroep goed op de hoogte komt van de 

mogelijkheden, zodat de regelingen – waar onder de nieuw geïntroduceerde regeling ErOpUit – doel treffen.   

Verschillende communicatieactiviteiten worden daarom ondernomen. De website en de  

brochures worden aangepast en nog meer afgestemd op de doelgroep. Hierbij wordt rekening gehouden  

met laaggeletterdheid. De aanvraagprocedure wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden en er wordt  

samengewerkt met maatschappelijke partners en het onderwijs. Klanten van de IASZ worden  

regelmatig en structureel persoonlijk op de regelingen gewezen. De regelingen voor kinderen worden  

bekend gemaakt onder de noemer ‘Kindpakket’. 
 

 

Samenwerking (Heemstede) 

 

De IASZ voert het minimabeleid uit.  

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

Na vaststelling door de raad van dit beleidsplan worden de bijbehorende beleidsregels ter besluitvorming 

voorgelegd aan het college. Het beleid gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2017. 

 

 

Bijlage 

 

2017005233 (beleidsplan minimabeleid 2017 – 2018: Meedoen)  

 

 

  

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 



-5- 

 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 

 

 

 

Advies Commissie 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 20 april 

2017 kan worden geagendeerd. 
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