
  
Raadsvoorstel 

  

  

Onderwerp: Minimabeleid: evaluatie en intensivering 

Registratienummer: 607247 

Voorstel: 

1. Kennisnemen van de evaluatie minimabeleid 

2. Voor de uitvoering van speerpunten uit het op te 

stellen actieplan een bedrag van € 140.000,- 

beschikbaar stellen uit de reserve sociaal domein. 

3. De 7e begrotingswijziging van de programma- 

begroting 2016 vaststellen.   
  

Argumenten 

1.1 In de programmabegroting 2016 is opgenomen dat 

er een evaluatie wordt gemaakt van het minimabeleid. 

Deze evaluatie hebben wij de afgelopen maanden laten 

uitvoeren. Wij bieden u het evaluatierapport op uw 

verzoek aan ter behandeling in de raadsvergadering 

van oktober 2016. Hierdoor kunnen de financiële 

consequenties van maatregelen die naar aanleiding van 

de evaluatie worden voorgesteld worden meegenomen 

bij de behandeling van de programmabegroting 2017. 

1.2 Wij hebben ervoor gekozen een ervaren bureau, 

Kwiz, in te schakelen om het evaluatieonderzoek uit te 

voeren. Dit bureau heeft interne en externe bestanden 

gekoppeld, rekening houdend met bepalingen rondom 

privacy. De op deze manier verkregen gegevens zijn 

geanalyseerd en geven een beeld van de effectiviteit en 

het bereik van onze minimavoorzieningen. De evaluatie 

is uitgebreid met een onderzoek onder de inwoners van 

onze gemeente die tot de doelgroep van het minima- 

beleid behoren. Wij hebben op deze manier hun 

ervaringen en verbetervoorstellen meegenomen. Voor 

de eerste keer in het bestaan van onze gemeente is het 

minimabeleid op deze manier grondig doorgelicht op 

effectiviteit en bereik. 

1.3 De belangrijkste uitkomsten van het uitgevoerde 

evaluatieonderzoek zijn: 

e In de gemeente Hof van Twente hebben op 1 juni 

2016 745 huishoudens een inkomen tot 120 procent 

van het wettelijk sociaal minimum (wsm). Dit is 5 

procent van alle huishoudens in de gemeente en ligt 

ver onder het landelijk gemiddelde van 12 procent. 

« Bijna 6% van alle kinderen groeit op in een 

minimahuishouden. 



« Het bereik van de Participatieregeling is met 10% 

laag. In de meeste andere gemeenten ligt het bereik 

tussen de 35 à 40%. 

e Minimahuishoudens met een overige inkomstenbron 

maken het vaakst gebruik van de kwijtschelding, 

minima met een bijstandsuitkering het minst vaak. 

e Bij niet gebruik van de regelingen geeft 40% aan dat 

zij de regeling niet kennen en 32% denkt dat hij/zij 

niet in aanmerking komt voor een regeling. 

e Aanvraag is ingewikkeld en het proces is 

bureaucratisch. 

« Van alle respondenten geeft 46% aan kosten voor 

zorg, medicatie, medische behandeling of 

ondersteuning te mijden. Bijna een derde doet dat 

meerdere keren per jaar. 

21 Ondanks de algemene conclusie dat armoede in 

onze gemeente relatief gezien meevalt, voelen wij toch 

de urgentie om actie te ondernemen met behulp van 

een actieplan. Wij hebben vooralsnog drie speerpunten 

bepaald: 

e De informatievoorziening / voorlichting moet beter 

en de procedures moeten eenvoudiger. 

e Alle kinderen in Hof van Twente moeten mee 

kunnen doen. 

e Inwoners moeten niet langer om financiële reden 

medische zorg mijden. 

Om de effecten van het actieplan te kunnen meten zal 

er na één jaar een meting plaatsvinden. 

22 Derode draad uit het evaluatierapport is dat er qua 

informatievoorziening behoorlijke verbeteringen mogelijk 

zijn. Om dit te verbeteren willen wij een goede 

communicatiecampagne starten. Een strategische 

campagne die verder gaat dan de gebruikelijke folder 

en website en die zich niet alleen richt op de doelgroep 

maar ook op partners / intermediairs. Een campagne 

waarbij gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare 

communicatiemiddelen, afgestemd op de verschillende 

doelgroepen. Aandachtspunt hierbij is ook de interne 

communicatie en het faciliteren van medewerkers. 

2.3 Procedures en formulieren moeten zo eenvoudig 

mogelijk zijn, zodat het niet-gebruik van voorzieningen 

wordt tegengegaan. Men ervaart de procedures als 

lastig en bureaucratisch. Met de aanpassing van de 

procedure Participatiefonds (gewijzigde verordening in 

de Raad van september 2016) is hiermee al een begin 

gemaakt. Voor de bijzondere bijstand moet dit nog 

gebeuren. Hierbij is de uitdaging groter omdat rekening 

moet worden gehouden met de kader stellende 

wetgeving van de Participatiewet. Ook de mogelijkheid 

van het koppelen van verschillende bestanden wordt 

onderzocht. Hierbij moeten regels omtrent privacy in 

acht worden genomen. 



Een extra mogelijkheid om het voor de burger 

makkelijker te maken is het aanschaffen van een 

hulpmiddel (digitale tool) welke binnen een paar 

minuten duidelijk maakt op welke voorzieningen iemand 

recht heeft. Een voorbeeld hiervan is berekenuwrecht.nl 

van het Nibud. Hiermee kan de burger zelf via de 

website een berekening maken. Deze tool kan ook 

gebruikt worden door consulenten en regisseurs (Wmo, 

Jeugd en Participatiewet) en cliëntondersteuners van 

Salut die dan samen met de cliënt naar mogelijkheden 

kunnen kijken. 

Kortom er zijn acties nodig die ieder voor zich maar ook 

door hun onderlinge samenhang het niet gebruik 

kunnen terugdringen. 

24 De inspanningen moeten erop gericht zijn dat 

kinderen mee kunnen doen, want uit diverse 

onderzoeken blijkt dat kinderen die opgroeien in 

gezinnen waar een laag inkomen is, een minder goede 

startpositie hebben ten opzichte van andere kinderen. 

Hoe langer een kind opgroeit in een gezin waar 

armoede is, hoe meer de gevoelens van angst, 

afhankelijkheid en ongelukkig zijn toenemen bij het 

kind. Deze kinderen worden dagelijks geconfronteerd 

met geldgebrek. Veel kinderen hebben het gevoel dat 

ze zelf niets aan de situatie kunnen veranderen. 

Gevoelens van schaamte, jaloezie of (sociale) 

uitsluiting zijn aanwezig en worden erger naarmate de 

kinderen ouder worden. Kinderen gaan niet naar sport 

of verenigingen omdat daar geen geld voor is. Leven op 

een minimumbestaansniveau is van invloed op de 

participatie van kinderen in activiteiten die sociaal, maar 

ook cultureel vormend of gezondheidsbevorderend zijn. 

De sociale impact op kinderen die opgroeien in een 

situatie waarbij er sprake is van een minimum gezins- 

inkomen, is daarmee groot. 

Om dit te voor komen zal de communicatiestrategie er 

vooral op zijn gericht dat alle kinderen mee moeten 

kunnen doen in Hof van Twente. 

25 Een laatste actiepunt bestaat uit het tegengaan 

van het mijden van zorg. Van alle respondenten geeft 

46% aan kosten voor zorg, medicatie, medische 

behandeling of ondersteuning te mijden. Bijna een derde 

doet dat meerdere keren per jaar. 

In de gemeente Hof van Twente kunnen via de 

bijzondere bijstand ziektekosten worden vergoed. Nu uit 

het onderzoek naar voren komt dat men vaak niet weet 

dat een regeling bestaat waar een beroep op kan 

worden gedaan, zal ook op dit punt een goede 

communicatie van belang zijn. 

3.1 Om op een goede manier invulling te kunnen 

geven aan genoemde speerpunten vinden wij het 

noodzakelijk hiervoor incidenteel budget beschikbaar te 

stellen via een begrotingswijziging. Dit budget betreft in 

grote lijn drie zaken. Op de eerste plaats een 

strategische communicatiecampagne. Hiervoor denken 



wij, op basis van eerdere ervaringen, € 30.000 nodig te 

hebben. Verder is het noodzakelijk tijdelijk extra te 

investeren in personeel. Dit is nodig om met de nodige 

spoed invulling te kunnen geven aan de verbeter- 

punten. Dit is ook nodig omdat 130 respondenten 

hebben aangegeven graag contact te willen om in een 

persoonlijk gesprek de mogelijkheden van het minima- 

beleid in hun situatie te onderzoeken Wij vinden dat dit 

op korte termijn moet worden opgepakt. 

Hiervoor ramen wij € 100.000 voor een periode van 

2 jaar. De kosten van investeren in digitale onder- 

steuning ramen wij vooralsnog op € 10.000. Dit zijn 

indicatieve bedragen omdat de tijd tussen de oplevering 

van het rapport en het opstellen van dit raadsvoorstel te 

kort is geweest om een meer gedegen begroting te 

maken. 

3.2 Hetbenodigde totaalbedrag denken wij te kunnen 

dekken uit de Reserve Sociaal Domein. Deze reserve, 

met een stand van € 752.237,15 per januari 2016 is in 

2015 ontstaan uit de samenvoeging van een aantal 

andere reserves, waaronder de reserve sociale 

problematiek en de reserve schrijnende gevallen. Het is 

in de lijn met de doelstelling van deze reserve om de 

middelen aan te wenden zoals voorgesteld. 

Indien in de praktijk minder geld nodig is dan genoemd 

bedrag dan vloeit dit vanzelf terug in de reserve. Indien 

wij in de loop van 2017 tot de conclusie komen dat 

meer geld nodig is, zullen wij u een aanvullend voorstel 

doen. 

3.3 De in gang te zetten maatregelen moeten leiden 

tot meer verstrekkingen aan minima en dus hogere 

uitgaven in het kader van minimabeleid. Voor 2017 

denken wij deze te kunnen dekken binnen de 

bestaande begroting. Voor bijzondere bijstand is nog 

een bedrag van circa € 100.000,- beschikbaar. Dit zijn 

middelen die wij in het kader van de decentralisaties 

hebben ontvangen voor ondersteuning van chronisch 

zieken en gehandicapten. Verder is er binnen het 

minimabeleid / participatiefonds nog een stelpost die wij 

kunnen gebruiken waardoor structureel € 47.000,- 

beschikbaar is. Verdere kostenstijgingen in 2017 of in 

de jaren daarna zullen wij als autonome ontwikkeling 

meenemen bij de bestuursrapportages. Immers, er is 

geen sprake van nieuw beleid maar van kostenstijging 

binnen bestaand beleid. 

Risico’s 

Door de betere bekendheid van alle regelingen gaan er 

te veel mensen gebruik maken van alle regelingen en 

worden de budgetten overschreden. 



Alternatieven 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente 

Hof van Twente het helemaal niet slecht doet. Met 5% 

van alle huishoudens die een inkomen hebben tot 

120% Wsm liggen we ver onder het landelijk gemid- 

delde van 12%. Dit zou een argument kunnen zijn om 

niets te doen. 

Uitvoering 

Na vaststellen van de begroting zal met betrokken 

partijen het actieplan worden gemaakt en zal er 

uitvoering aan worden gegeven. Wij zullen u periodiek 

informeren over de voortgang via de bestuurs- 

rapportages en indien u dit wenselijk vindt, via een 

informerende raadsbijeenkomst zodat u uw 

controlerende rol goed kunt invullen. Omdat het gaat 

om verbetering van de uitvoering van al vastgesteld 

beleid is verdere kaderstelling in de zin van een 

beleidsplan of een verordening niet aan de orde. 

Volledigheidshalve merken wij nog op dat wij wel bezig 

gaan met de herziening van ons beleidsplan schuld- 

hulpverlening, onder meer naar aanleiding van de motie 

die uw Raad hierover heeft aangenomen in de 

vergadering van juni (Kadernota). Wij verwachten dat 

wij u in december 2016 een geactualiseerd beleidsplan 

kunnen aanbieden. 

Tot slot merken wij op, dat we met het extern 

uitgevoerde evaluatieonderzoek tevens invulling 

hebben gegeven aan het eerder aangekondigde 

doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek naar 

het armoedebeleid. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 

  

    

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

drs. B. Marinussen drs“H.A.M. Nauta-van Moorsel 


