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Voorgesteld besluit
In te stemmen met het beleidsplan Minimabeleid 2020 - 2023.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
In het voorjaar van 2019 is het minimabeleid dat in 2017 is ingevoerd geëvalueerd. Naar 
aanleiding van de evaluatie is besloten een onderzoek uit te laten voeren door het Nibud naar 
bekendheid en gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Op basis van onder meer deze 
input is onderliggend minimabeleid 2020 - 2023 opgesteld.

Beoogd effect
Het beleidsplan beoogt richting te geven aan de door u en ons te nemen beslissingen in de periode 
2020-203.

Politieke keuzeruimte
Het minimabeleid valt onder de beleidsvrijheid van gemeenten.

Gedachtegang
Voorstel aanpassing regelingen
Het voorstel is om de regelingen minimabeleid die in 2017 zijn vastgesteld, te handhaven met 
kleine aanpassingen (zie beleidsplan). Verder is het advies een regeling zwemlestoelage voor 
kinderen toe te voegen, alsmede regelingen identiteitsbewijs voor kinderen en volwassenen.

Vanwege de verwachte onderschrijding van het budget minimabeleid 2019 en het succes van de 
regeling kledingcadeaukaart in 2018, is het voorstel om deze kaart in 2019 opnieuw te verstrekken 
aan kinderen van ouders met een laag inkomen. Vanwege de onzekerheid in de toekomstige 
besteding van het budget is het advies om geen structurele regeling kledingcadeaukaart in te 
voeren, maar om deze regeling vanaf 2020 jaarlijks op basis van de ruimte in het budget af te 
wegen.

Voorstel aanpassingen algemeen
Meer maatwerk en verzachting armoedeval
Het voorstel is om aanvragers die net boven de inkomensnorm vallen, toch in aanmerking te laten 
komen voor een deel van het minimabeleid. Op deze manier komt deze doelgroep op jaarbasis 
gelijk uit met inwoners die wel recht hebben op het minimabeleid. Hiermee wordt een eventuele 
'armoedeval' verzacht.

Onderzoek 'formulierenbriaade'
Een 'formulierenbrigade' ondersteunt inwoners bij het aanvragen van regelingen. In Bloemendaal 
lijkt een dergelijke voorziening te ontbreken. De IASZ wil onderzoeken of het wenselijk en mogelijk 
is om in Bloemendaal een formulierenbrigade op te (laten) zetten. Dit kan (eenmalige) kosten met 
zich meebrengen, bijvoorbeeld voor het werven en opleiden van vrijwilligers.

Instrument ’Bereken uw recht'
Met het instrument'Bereken uw recht' wordt anoniem en snel duidelijk of iemand wel of niet in 
aanmerking komt voor inkomensondersteunende regelingen. Het advies is om dit instrument in de 
vorm van een pilot in te gaan zetten.

Overwegingen van het college
Wij menen dat in het beleidsplan Minimabeleid voldoende uitwerking is gegeven aan het gestelde in 
de Participatiewet. Het plan geeft de beleidsvoornemens met betrekking tot het minimabeleid aan.
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Middelen
De verwachte jaarlijkse extra kosten voor het minimabeleid bedragen C 5.800. Deze kosten kunnen 
worden gedekt binnen het reguliere budget minimabeleid.

Participatie
De cliëntenraad Werk en Inkomen, de Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal en de Wmo 
Klankbordgroep Heemstede zijn bij het opstellen van dit beleidsplan betrokken. Vanwege het brede 
karakter van het minimabeleid zijn deze laatste twee raden gevraagd om mee te lezen. De drie 
partijen hebben aangegeven positief te staan ten opzichte van het voorgestelde nieuwe beleid.

Communicatie
Communicatie is bij het minimabeleid een constant en essentieel aandachtspunt. In de evaluatie 
minimabeleid is uitgebreid toegelicht wat op dit gebied wordt gedaan. Ondanks de inspanningen 
constateert het Nibud echter dat nog steeds winst behaald kan worden aan het beter bekend 
maken van de regelingen. Dankzij de respons op de enquête van het Nibud heeft de IASZ hiervoor 
nu een nieuwe mogelijkheid: het meer gericht en persoonlijk benaderen van de doelgroep.

Daarnaast gaat komende periode extra aandacht worden gegeven aan het informeren van de GGZ- 
doelgroep, conform de wens van de Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal en Wmo 
Klankbordgroep Heemstede. Tot slot gaat, zoals verzocht door de Wmo-raad Sociaal Domein 
Bloemendaal, extra aandacht worden besteed aan de communicatie over het minimabeleid in de 5 
dorpen die Bloemendaal rijk is.

Samenwerking (Heemstede)
De advisering over en de uitvoering van het minimabeleid is sinds 2006 belegd bij de 
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Bloemendaal - Heemstede. De IASZ is een 
Gemeenschappelijke Regeling. Met het oog op een doelmatige uitvoering is de IASZ conform de GR 
belast met beleidsadvisering op het gebied van werk, inkomen en minimabeleid voor Bloemendaal 
en Heemstede.

Vervolgproces/evaluatie
Het minimabeleid wordt goed gemonitord. Aantallen worden jaarlijks gepresenteerd in het 
gemeentelijke jaarverslag. Voor afloop van de beleidsperiode vindt een evaluatie plaats.

Bijlagen
2019007287 Minimabeleid 2020-2023 
2019007288 Evaluatie minimabeleid 2017-2018 
2019007289 Nibud rapport minimabeleid

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


