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1 Algemeen begrippenkader 

1.1 Inleiding 
De commissie Maatschappeiijke Ontwikkeling (MO) heeft gevraagd om een notitie minimabeleid. 
Aanleiding was de discussie over de intrekking van de Verordening bijzondere bijstand door de raad 
en de vaststelling van de vervangende beleidsregels door het college. De afdeling Werk, Inkomen en 
Zorg (WIZ) schreef daarom in het voorjaar 2008 een startnotitie minimabeleid. De startnotitie was 
bedoeld om de beleidskaders en/of-uitgangspunten vast te laten stellen door de raad. Aan de hand 
daarvan zou een uitgebreidere nota minimabeleid worden geschreven. Na bespreking in de 
commissie MO op 2 juni 2008, hebben wij besloten om de startnotitie terug te trekken. De nota 
voldeed namelijk niet volledig aan de wensen van de leden van de commissie. Aan de aanwezige 
leden van de commissie is vervolgens gevraagd om concreet (per mail aan de griffie) aan te geven 
welke onderwerpen zij terug wilden zien in de beleidsnota. Aan dit verzoek heeft helaas maar een 
enkele partij gehoor gegeven. Alle ontvangen relevante opmerkingen en verzoeken om verduidelijking 
zijn in deze nieuwe nota verwerkt. 

In deze beleidsnota staat hoe het minimabeleid en armoedebestrijding in onze gemeente verder 
uitgewerkt kan worden. We hebben er in de nota voor gekozen om zoveel mogelijk de term 
minimabeleid te gebruiken in plaats van armoedebeleid. Wij vinden de term armoede te 
stigmatiserend. 
Minimabeleid is een overkoepelend begrip voor een veelheid aan instrumenten zoals: 

o Verstrekkingen bijzondere bijstand en minimabeleid (cultuurbijdrage) 
« Schuldhulpverlening 
« Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

In de nota wordt geen aandacht besteed aan schuldhulpverlening. Dit traject loopt en daarover is in 
november2007 de nota "Schuldhulpverlening in Den Helder is samen doen" vastgesteld. 

1.2 Begrippen 

1.2.1 Visie op minima- en armoedebeleid 
Armoede is meer dan het hebben van te weinig geld om rond te komen. Armoede is eigenlijk het niet 
op een volwaardige manier kunnen deelnemen in de samenleving op welk terrein dan ook, waardoor 
isolement dreigt. Wij vinden dat niemand in onze gemeente aan de kant hoeft te blijven staan 
vanwege onvoldoende inkomsten, gezondheid of andere sociaal-culturele omstandigheden. 
Uitgangspunt is dat burgers zelf hun weg kunnen vinden in de samenleving, zelf 
verantwoordelijk zijn voor keuzes die ze maken en een netwerk hebben om op terug te vallen. Toch 
kan het voorkomen dat burgers op enig moment hulp nodig hebben, omdat ze er zelf niet meer 
uitkomen. Daarvoor voeren wij het minimabeleid uit. 
Aan de ene kant moet het minimabeleid bestaan uit het verstrekken van voorzieningen en geld, het 
verschaffen van een al dan niet tijdelijke inkomensondersteuning. Aan de andere kant is het doel van 
het minimabeleid veelzijdiger. Met het alleen verstrekken van voorzieningen wordt in veel gevallen 
aan symptoombestrijding gedaan. Mensen blijven daardoor in een permanente afhankelijkheidspositie 
zitten. Wij willen er ook juist voor zorgen dat mensen maatschappeiijke achterstanden kunnen 
wegwerken, (economische) zelfstandigheid bereiken en belangrijker nog, zelf in stand kunnen 
houden. 

1.2.2 Wat is armoede? 
In de troonrede van 1995 werden armoede en sociale uitsluiting erkend als een maatschappelijk 
probleem waar in het beleid aandacht aan moet worden besteed. Het begrip armoede kent diverse 
beschrijvingen en betekenissen. Wij denken dat we armoede het beste omschrijven als: 

"Armoede is meer dan een financieel probleem. Het armoedeprobleem kenmerkt zich door het 
ontbreken van een sociaal- of economisch perspectief wat dikwijls een gevolg is van (langdurige) 
werkloosheid, een laag opleidingsniveau, culturele of etnische achtergrond, langdurig moeten 
rondkomen van een minimum inkomen, verhoging van vaste lasten en andere dagelijkse uitgaven, 
problematische schulden, dakloosheid en gezondheidsproblemen". 
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Naast een materieel probleem is armoede ook een immaterieel probleem. Dit leidt vaak tot sociale 
uitsluiting en sociaal isolement. Mensen nemen niet meer deel aan maatschappelijke activiteiten, 
hebben geen uitzicht op werk en dat leidt (of kan leiden) tot een uitzichtloze situatie. De omschrijving 
van armoede zoals hierboven verwoord leidt tot de volgende, brede, constatering: 

> Langdurige armoede leidt tot sociale uitsluiting 

1.2.3 De armoedeval 
Huishoudens met een laag inkomen worden in ons land financieel ondersteund door verschillende 
inkomensafhankelijke regelingen. Deze regelingen zijn gericht op specifieke bestedingsdoelen zoals 
huisvesting, zorg of onderwijs. 

Door deze inkomensafhankelijke regelingen is het voor huishoudens met een laag inkomen vaak 
moeilijk hun (netto) inkomenssituatie te verbeteren. Na een bruto inkomensverbetering blijft netto 
soms minder over, doordat belastingen en premies beslag leggen op een deel van het bruto inkomen 
en omdat het recht op inkomensondersteunende regelingen vermindert of verdwijnt. Het niet of 
nauwelijks in staat zijn om het netto inkomen te verbeteren als gevolg van inkomensafhankelijke 
regelingen, wordt de armoedeval genoemd. De armoedeval bemoeilijkt de overgang van 
uitkeringsafhankelijkheid naar werk en ontmoedigt het streven naar een hoger inkomen. Beide 
effecten zijn ongewenst. De armoedeval treedt overigens ook op bij landelijke regelingen zoals huur-, 
zorg-, woon- en kindertoeslagen. 

Pogingen door gemeenten om deze situatie te verbeteren, leiden onvermijdelijk tot de keuze tussen 
het gericht helpen van groepen die er het meeste behoefte aan hebben, of het breder spreiden van de 
beschikbare financiele middelen. Voor zover de rijksregelgeving dit toelaat, kan het recht op 
gemeentelijke voorzieningen voor inkomensverbetering geleidelijk worden afgebouwd, waardoor de 
armoedeval vermindert. Bij een gelijkblijvend budget voor het minimabeleid gaat dit echter ten koste 
van de financiele positie van hen die uitkeringsafhankelijk blijven. De gemeente staat hier voor een 
principiele keuze: of kiezen voor het vergroten van de financiele mogelijkheden van (onder meer) 
uitkeringsontvangers, of kiezen voor het stimuleren van de uitstroom en de armoedeval verkleinen. 

1.3 Leeswljzer 
Hoofdstuk 1 
Hoofdstuk 2 
Hoofdstuk 3 
Hoofdstuk 4 
Hoofdstuk 5 
Hoofdstuk 6 
Hoofdstuk 7 
Hoofdstuk 8 

Geeft een overzicht van het algemene begrippenkader 
Geeft uitleg over het rijks- en het gemeentelijke beleid. 
Gaat over inkomensgrens en draagkracht. 
Gaat in op de samenhang met andere beleidsvelden van gemeentelijke afdelingen. 
Over verbetering van minimabeleid en armoedebestrijding. 
Is gewijd aan de budgetten 
Gaat over het bevorderen van het gebruik van voorzieningen. 
Bevat de samenvatting en voorstellen 

Bijlagen In de bijlagen wordt een overzicht gegeven van een persbericht cijfers armoede in 
Nederland, een overzicht van de gemeentelijke voorzieningen in het kader van 
minimabeleid, een nieuwsbrief van BS&F het kader van de collectieve verzekering, de 
toespraak van de staatssecretaris SZW en een concept intentieverklaring, de cijfers 
(raming) van de doelgroep minima in Den Helder en het advies van de 
Clientenadviesraad WWB. 

1.4 Samenwerking 
Deze beleidsnota is mede tot stand gekomen in samenwerking, overleg of contact met 
beleidsadviseurs van de afdelingen: Onderwijs, Welzijn en Sport, Publiekszaken, Thesaurie en 
Ruimte, Wonen en Ondememen. 
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2 Bestaand beleid 

2.1 Landelijk inkomensbeleid 
Algemeen, generiek inkomensbeleid is de verantwoordelijkheid van het Rijk en geen bevoegdheid van 
gemeenten. Jaarlijks (per 1 januari en 1 juli) wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) het sociale minimum vastgesteld. Dit is gelijk aan de bijstandsnorm -
eventueel aangevuld met kinderbijslag - en voor personen van 65 jaar en ouder gelijk aan de 
Algemene Ouderdomswet (AOW). Deze norm geldt voor alle burgers van Nederland. Het Rijk stelt de 
normen vast en de gemeenten kunnen daar niet van afwijken. 

Onlangs heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in samenwerking met het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS)1 het Armoedebericht 2008 gepubliceerd. Belangrijkste conclusie is dat in de 
armoede in Nederland in 2006 en 2007 is gedaald en in 2008 stabiel is gebleven. De meeste armoede 
ondervinden eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen. 

2.2 Het bestuursakkoord rijk en gemeenten: 'Samen aan de slag' 
Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in juni 2007 afspraken 
gemaakt over een gezamenlijke aanpak op het terrein van participatie, armoedebeleid en 
schuldhulpverlening. De gemeenschappelijke ambities zijn: verminderen van het beroep op de WWB, 
vergroten van de participatie van niet-uitkeringsgerechtigden, bestrijden van armoede, verminderen 
van het aantal huishoudens met problematische schulden en stimuleren van ondernemerschap, juist 
ook bij kwetsbare groepen. Om deze ambities te realiseren is een omvangrijk pakket van maatregelen 
overeengekomen. Over armoedebestrijding en terugdringing van schulden zijn in het bestuursakkoord 
de volgende afspraken gemaakt: 

1. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurt aan op gerichte bijstand 
in natura voor gezinnen met kinderen, daarbij moet het beleid zich richten op de kosten voor 
schoolgaande kinderen, voor zover niet voorzien in een bestaande voorziening (te denken valt 
hierbij aan computers, vervoer, sport en cultuur). 

2. SZW dereguleert de langdurigheidstoeslag. Gemeenten leggen in een verordening vast onder 
welke voorwaarden burgers recht op een langdurigheidstoeslag hebben. 

3. De VNG stimuleert gemeenten om hun armoedebeleid zoveel mogelijk in te vullen in de 
vorm van materiele voorzieningen gericht op participatie. Via een handreiking en "best 
practices" wordt beoogd te bereiken dat gemeenten op grotere schaal dan nu invulling 
geven aan lokaal armoedebeleid. 

4. Het streven is het niet-gebruik voor alle gemeentelijke regelingen tegen te gaan. SZW en VNG 
spannen zich in om de bekendheid van deze voorzieningen te vergroten. Daarnaast wordt 
onderzocht hoe het niet-gebruik via bestandskoppelingen teruggebracht kan worden. 

5. VNG en SZW bouwen voort op de recente intentieverklaring door de samenwerking tussen 
partners op lokaal en regionaal niveau te bevorderen en goede praktijkvoorbeelden actief 
onder de gemeenten te verspreiden. Zo wordt de samenwerking tussen gemeenten en lokale 
Voedselbanken verbeterd met als doel bezoekers van voedselbanken gebruik laten 
maken van gemeentelijke voorzieningen. 

6. VNG stimuleert gemeenten grote terughoudendheid te betrachten bij het verlenen van 
leenbijstand. Gemeenten worden hierbij gestimuleerd op slimme wijze om te gaan met de 
mogelijkheid om de verplichting tot betaling van deze schuld kwijt te schelden, gekoppeld aan 
de inspanning van de client op het terrein van re-integratie. 

7. VNG en SZW brengen in kaart hoe de effectiviteit en de kwaliteit van de minnelijke 
schuldhulpverlening versterkt kan worden. 

8. SZW stelt de middelen voor schuldhulpverlening in de periode 2007-2009 
beschikbaar via een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Deze 
bestuurlijke afspraken zullen worden opgepakt en worden waar mogelijk ingepast in het 
gemeentelijk minimabeleid. 

Samenvatting persbericht: zie bijlage 1 
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2.2.3 Begroting 2009 SZW 
In de begroting van het ministerie van SZW voor 2009 staan de maatregelen die vooral voor 
gemeenten van belang zijn. Hieronder staan alleen de voorgenomen maatregelen die van belang zijn 
in relatie tot deze notitie. 

Terugdringen van armoede 
» In 2009 wordt 65 miljoen uitgetrokken voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening van de 

350 miljoen euro die was gereserveerd in de hele kabinetsperiode. 
o Het aantal kinderen dat niet mee kan doen door armoede wordt deze kabinetsperiode met de 

helft teruggebracht. Met gemeenten worden daar afspraken over gemaakt. Tot dusver zijn met 
110 gemeenten convenanten gesloten om armoede tegen te gaan. 

« Gemeenten krijgen in 2009 meer ruimte van de wet om huishoudens die al geruime tijd op 
een laag inkomen zitten een extraatje te geven. Ook mogen gemeenten groepen minima met 
schoolgaande kinderen in natura ondersteunen. 

« Wettelijk wordt geregeld dat mensen automatisch nun gemeentelijke belastingen 
kwijtgescholden krijgen als te verwachten is dat ze daarvoor in aanmerking blijven komen. 

o De staatssecretaris bereidt een wetsvoorstel voor waardoor de Sociale Verzekeringsbank 
mensen met onvolledige AOW automatisch aanvullende bijstand kan betalen. 

Werkende armen 
Ongeveer een op de acht Nederlanders met een laag inkomen heeft een substantiele baan (voor 
meer dan 24 uur per week). Het merendeel van deze groep (60%) werkt als zelfstandig ondememer. 
Zelfstandigen zijn vaker langdurig arm dan werknemers. Zij doen ook minder vaak (of helemaal niet) 
een beroep op inkomensondersteunende gemeentelijke voorzieningen. Bij armoede onder werkenden 
gaat het vaak om tijdelijke problematiek met uiteenlopende oorzaken. Het kabinet vindt het 
desondanks wel belangrijk om werken meer lonend te maken. Het kabinet neemt deze 
kabinetsperiode daarom een aantal maatregelen om de armoedeval terug te dringen2: 

s Het versterken van de inkomensafhankelijkheid van de arbeidskorting: deze heffingskorting 
voor alle werkenden (werknemer of zelfstandige) maakt het verschil tussen uitkering en werk 
groter. 

• De introductie van de inkomensafhankelijke combinatiekorting: deze heffingskorting is voor 
het combineren van werk en zorg voor kinderen. Als alleenstaande ouders (of beide partners 
in een tweeverdienerhuishouden) werken en wanneer zij kinderen jonger dan 12 hebben, 
hebben zij recht op deze heffingskorting. Zo wordt het verschil tussen werken en niet werken 
groter. 

® Door het verlagen van de WW-premie voor werknemers naar 0 neemt het verschil tussen 
werken en niet werken voor werknemers toe. Hier profiteren alleenstaande ouders en 
eenverdieners van, mits zij uiteraard werknemer zijn. 

• Per 1 januari 2009 is de kindertoeslag komen te vervallen en daarvoor in de plaats is het 
kindgebonden budget gekomen. Het kindgebonden budget komt bovenop de kinderbijslag en 
wordt maandelijks uitbetaald door de Belastingdienst. 

Daarnaast streeft het kabinet ook naar een evenwichtige inkomensontwikkeling, met bijzondere 
aandacht voor kwetsbare groepen, huishoudens met kinderen en de middengroepen. Mensen met 
een laag inkomen uit arbeid en zelfstandig beroep zijn vaak niet op de hoogte van het feit dat ook zij 
recht hebben op inkomensondersteuning. De gemeente kan in de voorlichting extra aandacht 
schenken aan deze groep. 

2.3 Lokaal beleid 

2.3.1 Gemeenteraad en programmabegroting 
Binnen het duale stelsel zijn gemeenten verplicht om met een jaarlijkse programmabegroting te 
werken. De programmabegroting bestaat uit twee soorten documenten: de programmaplannen van de 
raad en de productraming voor het college. Over de programmaplannen is in de programmabegroting 
2008-2011 de doelstelling van het minimabeleid als volgt omschreven: 

2 
Brief aan Tweede Kamer staatssecreatris J. Klijnsma van 22 januari 2009 
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<• Bevordering van de toegankelijkheid van voorzieningen; 
® Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (voorkoming en doorbreking van een sociaal 

isolement). 

Dit moet bereikt worden door een hoge prioriteit te geven aan het bevorderen van het gebruik 
(tegengaan van het niet-gebruik) van voorzieningen en het verbeteren van de toegankelijkheid van 
voorzieningen. 

Duaal besturen betekent in essentie dat de raad het beleid controleerbaar vastlegt en het 
maatschappelijke effect ervan achteraf beoordeelt aan de hand van resultaatmeting. Dit is de eerste 
en de laatste stap in het proces. De stappen daartussen in (plannen, uitvoeren en meten) worden door 
het college en het ambtelijke management ingevuld. Die verdeling plaatst de raad meer dan voorheen 
in een sturende rol. 

2.3.2 Coalitieprogramma 2006 - 2010 
In het huidige coalitieprogramma "Gewoon samen doen' zijn geen expliciete voorstellen opgenomen 
over het gemeentelijke minimabeleid. Wei is opgenomen: het realiseren van goede, adequate 
informatie en actieve hulp (onder andere via het raadsliedenwerk) voor het verkrijgen van bijzondere 
bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en schuldhulpverlening. 

2.3.3. Minima effectrapportage (MER) 
In 2005 is door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) een minima-effectrapportage 
uitgevoerd. De belangrijkste conclusies voor de gemeente Den Helder waren: 

« De financiele positie van huishoudens met een minimuminkomen komt overeen met het 
gemiddelde in Nederland 

» De huishoudens met een lage huur zijn beter af dan gemiddeld 
9 De huishoudens met een hoge huur zijn vergelijkbaar met gemiddeld 
o Kwijtscheldingsbeieid is iets ruimer dan gemiddeld, echter voor rioolrechten is geen 

kwijtschelding mogelijk 
o De collectieve zorgverzekering minima draagt in positieve mate bij aan de financiering van het 

basispakket 
• Een echtpaar met oudere kinderen heeft minder bestedingsruimte dan gemiddeld 

2.3.4. Gemeente biedt maatwerk 
Gemeenten kunnen in aanvulling op het inkomensbeleid van het Rijk, met maatwerk, individuele 
huishoudens met financiele problemen ondersteunen bij bijzondere uitgaven. Voor bepaalde groepen 
mogen gemeenten specifiek beleid maken. Gemeenten hebben daamaast een regiefunctie bij de 
aanpak van het armoedeprobleem. Met hun kennis van de lokale problematiek en de sociale kaart 
kunnen zij materiele ondersteuning koppelen aan immateriele hulpverlening en preventie. Door 
bijzondere omstandigheden kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de uitkeringsnorm niet toereikend is 
om bepaalde noodzakelijke uitgaven te doen. Als een persoon geen beroep kan doen op een 
voorliggende (bestaande) voorziening kan de gemeente bijzondere bijstand verstrekken. Hierbij levert 
de gemeente maatwerk en dat betekent: er moet vastgesteld worden of de uitgaven noodzakelijk zijn 
en of ze daadwerkelijk gemaakt zijn. 

2.3.5. Het gemeentelijke beleidskader 
Een van de belangrijkste gemeentelijke instrumenten voor inkomensondersteuning is de bijzondere 
bijstand. Bijzondere bijstand is vastgelegd in artikel 35 WWB. Voor dat het artikel 35 kan worden 
toegepast, moet het eerst aan onderstaande WWB-artikelen getoetst worden: 

o artikel 15 WWB: 'geen recht op bijstand bestaat voor zover een beroep kan worden 
gedaan op een voorliggende voorziening die, gezien aard en doel, geacht wordt voor 
de belanghebbende toereikend en passend te zijn. Het recht op bijstand strekt zich 
evenmin uit tot kosten die in de voorliggende voorziening als niet noodzakelijk worden 
aangemerkt' en, 

» artikel 16: 'aan een persoon die geen recht op bijstand heeft, kan het college gelet op 
alle omstandigheden, in afwijking van deze paragraaf, bijstand verlenen indien zeer 
dringende redenen daartoe noodzaken'. 

Onder zeer dringende redenen wordt verstaan: als er sprake is van levensbedreigende situaties. 
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is artikel 15 of 16 WWB van toepassing, dan is artikel 35 WWB niet aan de orde. Is artikel 15 of 16 
niet van toepassing, dan wordt de aanvraag bijzondere bijstand getoetst aan artikel 35 WWB. 
Voor net gemeentelijke beleid bijzondere bijstand / minimabeleid gelden de hierna te noemen 
juridische beleidskaders. 

Beleidsregels uitvoering minimabeleid en bijzondere bijstand 
In de beleidsregels is de uitvoering van het minimabeleid en de bijzondere bijstand geregeld. De 
beleidsregels beschrijven onder meer hoe het vermogen wordt vastgesteld en hoe het 
draagkrachtpercentage, de draagkrachtperiode is vastgesteld. De bevoegdheid voor het vaststellen 
van de beleidsregels ligt bij het college en niet bij de raad. 

Individuele bijzondere bijstand (maatwerk) 
De bijzondere bijstand gaat uit van maatwerk. De gemeente moet bij elke aanvraag vaststellen dat: 

o de uitgaven noodzakelijk zijn, en 
» dat er sprake is van uitgaven die voortkomen uit bijzondere omstandigheden, en 
» dat de uitgaven daadwerkelijk gemaakt zijn 

De omstandigheden van de individuele situatie moeten dus altijd worden getoetst (artikel 35, lid 1 
WWB). 

Categoriale bijzondere bijstand voor bepaalde groepen 
Artikel 35 lid 3 t/m 6 WWB gaat over de categoriale bijzondere bijstand. 

» lid 3: personen van 65 jaar en ouder; 
» lid 4: chronisch zieken en gehandicapten of het ten laste komende kind; 
» lid 5: de persoon met een ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt; 
» lid 6: de collectieve ziektekostenverzekering. 

Aan deze categorieen kan de gemeente, binnen de kaders van de WWB, categoriale bijzondere 
bijstand verstrekken zonder te controleren of de kosten noodzakelijk en werkelijk gemaakt zijn. Voor 
chronisch zieken en gehandicapten is het beleid dat er een forfaitair bedrag wordt verstrekt voor 
kosten die niet direct aantoonbaar zijn en een gevolg zijn van de ziekte of handicap. 

Het 5e lid is sinds 1 januari 2009 toegevoegd. De gemeente kan aan gezinnen met kinderen 
voorzieningen verstrekken die gericht zijn op participatie. Deze bijstand moet in natura worden 
verstrekt, tenzij dit de doelmatigheid van de uitkering in de weg staat. Het Ministerie SZW koppelt dit 
aan het convenant 'Kinderen doen mee" (zie ook onder 4.2.3.). 

Met Unive Verzekeringen is een collectief contract afgesloten (zie ook 5.2). Dit is de collectieve 
zorgverzekering minima (czm). Er wordt geen bedrag verstrekt aan de client, maar aan de 
zorgverzekeraar (suppletie). 

2.4 Samenvatting: 

> Verstrekking van bijzondere bijstand, na toetsing artikel 15 en 16 WWB, op grond van 
individueel maatwerk en categoriale bijstand handhaven 
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3 Inkomensgrens en draagkracht 

3.1 Minimuminkomen 
De gemeente hanteert al jaren een beleidsmatige inkomensgrens van 120% van de toepasselijke 
bijstandsnorm. De vaststelling van dit percentage behoort tot de beleidsvrijheid van de gemeente. 
Over het algemeen hanteren gemeenten een inkomensgrens tussen de 100 en 120% van de 
bijstandsnorm. Daamaast kan de gemeente een drempelbedrag opleggen en moet worden 
vastgesteld met welk percentage van het inkomen boven 120% rekening gehouden wordt bij 
aanvragen bijzondere bijstand. Dit is de zogenoemde draagkracht. Wij denken dat het 
inkomenspercentage gehandhaafd kan blijven op 120%. 

3.2 Drempelbedrag 
Het opnieuw invoeren van een drempelbedrag (vergoeding als bijzondere kosten boven een vast te 
stellen bedrag uitkomt) is onderwerp van discussie geweest in de commissie MO. De commissie heeft 
zich destijds duidelijk gekeerd tegen het (opnieuw) invoeren van een drempelbedrag. Erzijn geen 
nieuwe voorstellen meer ontwikkeld. 

3.3 Draagkracht 
Als het inkomen 120% of meer van de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt, is er sprake van 
draagkracht. Het gemeentelijke beleid is dat 35% van het meerinkomen als draagkracht wordt 
aangemerkt (65% wordt buiten beschouwing gelaten). Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2008 
besloot het College om het voorstel de draagkracht op 100% stellen in te trekken. Ook het vermogen 
dat meer bedraagt dan de bedragen genoemd in artikel 34 WWB wordt als draagkracht aangemerkt. 
De langdurigheidstoeslag wordt buiten beschouwing gelaten. 

Blijft staan om voor de berekening van de draagkracht aan te sluiten bij de percentages die voor de 
Wmo gelden per 1 januari 2009 bij het verstrekken van een vervoersbudget. Dit beleid is als volgt 
vastgesteld in de verordening Wmo: 

e Inkomen tot 120% van de bijstandsnorm maximale vergoeding vervoersbudget 
® Inkomen van 120% tot 135% van de bijstandsnorm helft van het max.vervoersbudget 
• Inkomen 135% of meer geen vervoersbudget 

Het is niet wenselijk verschillende percentageberekeningen toe te passen bij de WWB en de Wmo. Dit 
betekent dat de voorkeur er naar uit gaat dat ook bij de bijzondere bijstand onderscheid wordt 
gemaakt tussen een inkomen tot 120% van de norm en 120-135% van de norm. Op verzoek van de 
commissie MO is dit hieronder inzichtelijk gemaakt met een aantal voorbeeldberekeningen. 
Voorbeeldberekening III is de percentageberekening die dan overeenkomt met de huidige Wmo-
berekening vervoersbudget. 
Wij verwachten niet dat een wijziging (percentage) extra kosten met zich meebrengt 

Voorbeeld gegevens berekening 

Gezinssamenstelling / omschrijving 
Bijstandsnorm alleenstaande ouder 
120% van de toepasselijke bijstandsnorm 
120% tot 135% van toepasselijke bijstandsnorm 
inkomen: > 120% van toepasselijke 
bijstandsnorm 
bedrag gevraagde bijzondere bijstand. 
Aanvraag ingediend op 1 mei 2008 

Vermogen: 

Bijstandsnorm per maand (afgerond/excl. vt.) 
€ 1.094,00 
€ 1.313,00 
€ 1.313,00 tot €1.477,00 
€ 1.400,00 

€ 400,00 
Draagkrachtjaar wordt vastgesteld van 1 mei 
2008 tot 1 mei 2009 
Geen 
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I Berekening huidige WWB methode (conform bestaande beleidsregels) 

Gevraagd bedrag: € 400,00 

Inkomen tot 120% van de bijstandsnorm: volledige vergoeding bedrag € 400,00 

Inkomen € 1.400,00 per maand (> 120%) 
Af: bijstandsnorm € 1.313,00 per maand (120%) 
Boven de norm € 87,00 per maand 

De ruimte in net inkomen is: 12 x€ 87,00 = € 1.044,00 perjaar. 
De draagkracht is 35% van € 1.044,00 = € 365,40 op jaarbasis 

Te verstrekken bijzondere bijstand: € 400,00 
Af draagkracht € 365,40 
Bijzondere bijstand € 34,60 

Als in net vastgesteide draagkrachtjaar (1 mei 2008 - 1 mei 2009) zich nog andere noodzakelijk 
kosten voordoen, dan kan daarvoor bijzondere bijstand worden verstrekt. Na 12 maanden (nieuw 
draagkrachtjaar) vindt er weer een berekening van de draagkracht plaats. 

In de volgende tabellen (li en III) worden twee varianten uitgewerkt waarbij de Wmo-percentages als 
uitgangspunt zijn gehanteerd. 

II Variant draagkracht percentage 50% 

Gevraagd bedrag: € 400,00 

Inkomen € 1.400,00 (> 120%) 
Af: bijstandsnorm € 1.313,00 (120%) 
Boven norm € 87,00 

De ruimte is het inkomen is 12 x € 87,00 = € 1.044,00 perjaar. 
Draagkracht: 50% van € 1.044,00 = € 522,00 op jaarbasis. 

De draagkracht is hier hoger dan het inkomen. Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand. Er wordt 
wel een draagkrachtjaar vastgesteld. Als zich in het vastgesteide draagkrachtjaar andere 
(cumulatieve) noodzakelijke bijzondere kosten voordoen dan kan daarvoor bijzondere bijstand 
verstrekt worden. Daarbij wordt nog rekening gehouden met de restant draagkracht van € 122,00 
(€ 522,00 - € 400,00) van de al gemaakte kosten. 

Bedraagt het inkomen € 1.477,00 of meer dan wordt rekening gehouden met de volledige 
draagkracht van € 1.044,00. De bijzondere uitgaven moeten in een draagkrachtjaar dan meer 
bedragen dan € 1.044,00 om voor gedeeltelijke bijzondere bijstand in aanmerking te komen. Wij 
verwachten dat in de praktijk deze situaties zich niet veel zullen voordoen. 

Ill Variant berekening 50% over de kostensoort 

Gevraagd bedrag: € 400,00. 

Dit bedrag wordt volledig verstrekt bij een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. 

Als het inkomen tussen 120% tot 135% van de bijstandsnorm ligt, dan wordt 50% van de 
noodzakelijke kosten verstrekt: in dat geval bedraagt de bijzondere bijstand € 200,00 (t.o.v. het 
vigerende beleid bedraagt de bijzondere bijstand € 34,60). Voor de aanvrager is deze systematiek 
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gunstiger. Er wordt dan geen draagkrachtberekening meer gemaakt en dat is een vereenvoudiging 
van de procedure. Er wordt wel een draagkrachtjaar vastgesteld zodat jaarlijks toetsing van het 
inkomen plaats vindt. 

Bedraagt het inkomen meer dan 135% (€ 1.477,00) dan bestaat er geen recht op bijzondere bijstand. 

3.5 Met welke kosten wordt rekening gehouden hi] de vaststelling 
van het inkomen? 

Bij een inkomen van meer dan 120% van de bijstandsnorm is er sprake van draagkracht. Voor de 
berekening van de draagkracht bij bijzondere bijstand wordt uitgegaan van het netto inkomen en niet 
van het besteedbare3 inkomen. Met andere woorden: hogere kosten van energie, lokale lasten e.d. 
worden buiten beschouwing gelaten. De gemeente zou dan namelijk aan inkomensbeleid doen en 
zoals bekend is zij daartoe niet bevoegd. 

Op welke manier de draagkracht bijzondere bijstand wordt berekend is opgenomen in de 
beleidsregels. Bij een inkomen van 120% of meer van de norm wordt rekening gehouden met het 
geheel of gedeeltelijk ontbreken van de inkomensafhankelijke zorg- en huurtoeslag. Ontvangt iemand 
minder of geen zorg- of huurtoeslag dan wordt het inkomen daarmee verlaagd, en dat levert een 
lagere of geen draagkracht op. 

Deze draagkrachtberekening geldt alleen bij bijzondere bijstand en niet bij de berekening van de 
Wmo-vervoersvoorziening. In de praktijk kan dat er toe leiden dat iemand wel bijzondere bijstand 
ontvangt, maar niet in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vervoersvoorziening. Wij vinden dat 
deze ongelijkheid in de berekening moet worden rechtgetrokken. Dat betekent dan wel dat meer 
mensen in aanmerking zullen komen voor een vervoersbudget en dat heeft weer budgettaire 
gevolgen. Overigens telt vermogen bij de Wmo niet mee en weer wel bij de bijzondere bijstand. 

Als de berekening wordt aangepast dan heeft deze alleen betrekking op het vervoersbudget. De 
berekening van de eigen bijdrage voor andere individuele voorzieningen Wmo wordt gedaan aan de 
hand van het belastbare inkomen en uitgevoerd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). 

Prognose extra uitgaven: 

In januari 2009 is het vervoersbudget Wmo voor het laatst aangepast in verband met het wijzigen van 
de inkomenspercentages. Het betrof een bezuiniging. Het percentage van 120% tot 150% is 
gewijzigd in 120% tot 135%. 
Het aantal belanghebbenden met een laag vervoersbudget (€ 22,92 per maand) op 1 januari 2008 en 
1 januari 2009 is teruggelopen met 300 (het inkomen lag dus tussen 135% en 150%). 
Stel dat bij een andere inkomensberekening dit aantal gehandhaafd was gebleven dan zouden de 
uitgaven € 82.500,00 bedragen. Een andere berekeningssystematiek kan ook tot gevolg hebben dat 
belanghebbenden met het lage vervoersbudget in aanmerking komen voor het hoge vervoersbudget 
van € 45,84. 

Prognose uitgave: tussen € 82.500,00 en € 90.000,00. 

De extra uitgaven kunnen uit het huidige budget bestreden worden of anders uit het door de raad 
gereserveerde bedrag aan Wmo gelden. 

3 
Het besteedbare inkomen is geiijk aan het bruto inkomen verminderd met 

- Betaalde inkomensoverdrachten, 
- Premies inkomensverzekeringen, 
- Premies ziektekostenverzekeringen, en 
- Belastingen op inkomen en vermogen. 
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3.5 Samenvatting en voorstellen 

> Inkomensgrens voor berekening bijzondere bijstand handhaven op 120% 
> Geen drempelbedrag of administratieve drempel invoeren 
> Wijziging van het huidige percentage draagkracht bijzondere bijstand conform Wmo 

systematiek: 

Er zijn drie varianten voor de berekening van de bijzondere bijstand, namelijk: 

I. huidig beleid handhaven: 
inkomen tot 120% van de bijstandsnorm: volledige vergoeding 
inkomen > 120% van de bijstandsnorm: 35% draagkracht 

II. inkomen tot 120% van de bijstandsnorm: volledige vergoeding 
inkomen 120% tot 135% van de bijstandsnorm: 50% draagkracht 
inkomen > 135% van de bijstandsnorm : volledige draagkracht 

III. inkomen tot 120% van de bijstandsnorm: volledige vergoeding 
inkomen 120% tot 135% van de bijstandsnorm: 50% vergoeding kostensoort 
inkomen > 135%: geen bijzondere bijstand 

> vaststellen: variant I, II of III 

> bij de vaststelling van het inkomen vervoersbudget Wmo dezelfde 
inkomstenberekening toepassen als bij de WWB / bijzondere bijstand. 

Ingangsdatum wijziging: naderte bepalen, maar niet eerder dan 1 januari 2010 
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4 Samenhaeig met andere beleidsvelden 

4.1 Inleiding 
Armoede is meer dan een financieel probleem. De meest kwetsbare burgers zijn personen met 
meerdere armoederisico's, zoals een combinatie van slechte arbeidsmarktpositie, problematische 
schulden, laag opleidingsniveau, dakloosheid en gezondheidsproblemen. 
Uitsluitend financiele ondersteuning is voor de meest kwetsbare burgers niet genoeg. De beste 
remedie tegen armoede voor mensen die kunnen werken, is werk. Werk verschaft inkomen, maar 
biedt ook een sociaal netwerk, geeft zelfvertrouwen en toekomstperspectief. Dat komt ook overeen 
met het uitgangspunt van de WWB, namelijk: 'werk boven inkomen' en sluit aan bij de definitie onder 
1.2.2 in deze nota. 

In het bestuursakkoord van het kabinet en de VNG 'Samen aan de slag' worden gemeenten 
gestimuleerd om hun minimabeleid zoveel mogelijk in te vullen in de vorm van materiele 
voorzieningen gericht op participatie. Via een handreiking en "best practices" moeten gemeenten op 
grotere schaal dan nu invulling gaan geven aan lokaal minimabeleid. Deze handreiking is overigens 
nog niet verschenen. 

Binnen het kader van het gemeentelijke minimabeleid hebben gemeenten de mogelijkheid om, 
eventueel gekoppeld aan activering, maatwerk te leveren. Dit vereist een sluitende keten van 
voorzieningen. De gemeente is als geen ander in staat de regie over de keten te voeren en om witte 
vlekken, overlappingen en aansluitingsproblemen te signaleren. Het is dus belangrijk dat het 
minimabeleid op beleidsmatig en op uitvoerend niveau wordt afgestemd met andere taken van de 
gemeente. 

4.2 Afstemming heleidsterreinen 
De instrumenten ten behoeve van het minimabeleid zijn gebaseerd op: 

» WWB 
o Wmo 
e jeugdbeleid 
® kwijtscheldingsbeleid en gereduceerd tarief legeskosten 

De afstemming met andere gemeentelijke taken houdt in dat nieuw te maken of vast te stellen beleid 
mede ten goede komt aan de burgers met een minimuminkomen. Het wordt dan niet als 
armoedebestrijding of minimabeleid benoemd, maar heeft daar wel een relatie mee of invloed op. Het 
gaat hierbij niet om de individuele materiele voorzieningen, maar over subsidiegerelateerde gelden. 
Net zoals het nu gebruikelijk is om in een nota een communicatieparagraaf op te nemen, zou in 
bepaalde gevallen een paragraaf opgenomen moeten worden waarin een verbinding wordt gelegd 
met armoedebeleid en op welke manier er intern onderlinge afstemming heeft plaats gevonden. Wij 
schatten in dat de samenhang van beleidsvelden voornamelijk plaatsvindt tussen de afdelingen 
Onderwijs Welzijn en Sport (OWS) en WIZ. Hierna volgt een toelichting op de verschillende 
beleidsterreinen waarvoor de bijdragen zijn geleverd door de beleidsmedewerkers van de afdeling 
OWS. 

4.2.1 De Wet werk en bijstand 
Dit is een materiele voorziening voor de kosten van levensonderhoud en bijzondere bijstand en vormt 
een belangrijk onderdeel van het inkomens- en minimabeleid. Het gaat om de verstrekking van geld. 

4.2.2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 
Ook in het kader van de Wmo (prestatieveld 6) wordt er geld verstrekt als het gaat om een 
vervoersbudget (inkomensafhankelijk) of een persoonsgebonden budget. Voor het overige worden de 
individuele voorzieningen Wmo in natura verstrekt. De individuele voorzieningen (hulp bij het 
huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen en vervoer) kunnen een grote kostenpost zijn voor de 
minima. 
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De Wmo kent 9 prestatievelden4 en de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Maar 
ook veel van de collectieve- en welzijnsvoorzieningen in de overige prestatievelden Wmo hebben 
huishoudens met een laag inkomen als belangrijke doelgroep. De keuze die de gemeente maakt bij 
de invulling en uitvoering van de overige Wmo-prestatievelden kan dus van invloed zijn op de positie 
van de minima en de bestrijding van armoede. De prestatievelden Wmo (met uitzondering van 3 en 6) 
behoren tot de beleidsverantwoordelijkheid van de afdeling OWS. In de beleidsnota Wmo is overigens 
geen relatie gelegd met armoedebeleid. 
Nota: Beleidsnota Wmo 2008 - 2011. 

4.2.3 Jeugdbeleid 
De gemeente is ook verantwoordelijk voor net bevorderen van het welzijn van de jeugdige burgers. In 
het preventief lokaal jeugdbeleid gebeurt dit onder andere door het aanbieden van voorzieningen en 
activiteiten op het gebied van scholing, cultuur en vrije tijdsbesteding. Speciale aandacht is nodig voor 
jeugdigen waarmee het niet zo goed gaat (opvoedproblemen) en gezinnen waarbij een slechte 
financiele situatie vaak mede oorzaak is van maatschappelijk isolement. 
Nota:'lntegraal Jeugdbeleid 2008'. 

Peuterspeelzaal 
Ouders met kinderen en een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hoeven geen eigen bijdrage te 
betalen voor de peuterspeelzaal. Uit het budget bijzondere bijstand is structureel een bedrag 
overgeheveld als bijdrage in die kosten. Bij een inkomen hoger dan 120% betalen de ouders een 
inkomensafhankelijke bijdrage. 
Een van de manieren om kansen van kinderen te vergroten is deelname aan voorschoolse 
voorzieningen. Het beleid voor deelname aan de peuterspeelzaal richt zich op het bevorderen van het 
bezoek van alle kinderen tussen 2-4 jaar. Geld mag dan geen belemmering zijn. 
Om de kansen voor kinderen met taal- en ontwikkelingsachterstanden te vergroten wordt aan deze 
doelgroep een voor- en vroegschoolse educatie (WE) programma aangeboden en een gratis extra 
dagdeel met uitbreiding naar een 4e dagdeel in 2008-2009. 
Nota: Uitvoeringsnotitie Voor- en vroegschoolse educatie & schakelklassen schooljaar 2008-2009. 
Verordening Deelsubsidie peuterspeelzalen 

Jeugdsportfonds 
Het Jeugdsportfonds (voor leeftijdscategorie 4-18 jaar) is bestemd voor kinderen en jongeren die 
wegens geldgebrek geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Een aanvraag wordt door een 
intermediair (de school, thuiszorg, GGD e.d.) gedaan. De voorziening wordt afgehandeld door derden 
en verstrekt in natura. 
Nota: 'Integraal Jeugdbeleid 2008'. 

Jeugd- onderwijs en cultuurfonds (JOC) 
Het JOC (voor de leeftijdscategorie 4-18 jaar) richt zich op schoolgaande kinderen van ouders of 
verzorgers die minder draagkrachtig zijn. Er kan een bijdrage gevraagd worden voor deelname aan 
culturele- of educatieve activiteiten (schoolreis of excursie). Ook voor dit fonds wordt de aanmelding 
door een professional uit het veld gedaan. De voorziening wordt afgehandeld door derden. 
De onbekendheid bij de doelgroep van het Jeugdsportfonds en in het bijzonder van het JOC, is voor 
de afdeling OWS nog een aandachtspunt. Het is belangrijk dat intermediairs goed op de hoogte zijn 
van de mogelijkheden. Daar schort het nu nog aan. Vermelding van beide regelingen in schoolgidsen 
en eventuele verwijzing in de brochure 'Bijzondere bijstand' kan de bekendheid vergroten. 
Nota: 'Integraal Jeugdbeleid 2008'. 

Convenant 'Kinderen doen mee' 
In 2008 en 2009 verstrekt het Rijk een bijdrage aan gemeenten om de participatie van kinderen uit 
arme gezinnen te verhogen. De voormalige staatssecretaris SZW heeft zich erg sterk gemaakt om de 
regeling onder de aandacht te brengen van gemeenten. De staatssecretaris deed ook suggesties voor 
subsidising van bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de ouderbijdragen, schoolreisjes, schoolboeken, 
reisgeld voor het openbaar vervoer of een fiets en computers met intemetaansluiting. 

4 
De prestatievelden uit de Wmo: 1. leefbaarheid en sociale samenhang; 2. Jeugdbeleid; 3. Informatie, advies en 

clientondersteuning; 4. ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5. Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk 
verkeer; 6. verienen van voorzieningen aan mensen met een beperking; 7. maatschappelijke opvang; 8. bevorderen van 
openbare geestelijke gezondheidszorg; 9. verslavingszorg. 
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De gemeente Den Helder heeft een convenant afgesloten met net Rijk (Ministerie van SZW). De 
gelden worden ingezet in het kader van net jeugdbeleid. De afdeling OVVS komt met een advies. De 
afdeling WIZ en het team Onderzoek en Statistiek zijn hierbij betrokken. Gezocht wordt naar een 
voorziening die zich niet beperkt tot twee jaar, maar een duurzamer karakter heeft. Bij de doelgroep 
(inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm) wordt een enquete uitgezet en wordt 
gei'nventariseerd aan welke voorzieningen behoefte is. De voorzieningen zullen in natura worden 
verstrekt. 
Zodra we hier meer inzicht in hebben, wordt een definitief voorstel gemaakt waarbij door WIZ een 
aanpassing van de huidige cultuurbijdrage betrokken zal worden. We verwachten concrete voorstellen 
aan te kunnen bieden in de loop van 2009. 

4.2.4 Overige beleidsterreinen 
De bovengenoemde voorzieningen hebben een relatie met het inkomen. Erzijn ook andere 
beleidsterreinen die niet zo zeerte maken hebben met inkomensondersteunende voorzieningen, maar 
wel gerekend kunnen worden tot het minimabeleid omdat zij van invloed zijn op het welzijn van de 
belanghebbende burger en waarvoor de gemeente in een of andere vorm subsidies verstrekt aan 
organisaties. 

Voorkomen van voortijdige schooluitval 
Voortijdige schoolverlaters lopen een verhoogd risico niet tot de arbeidsmarkt door te kunnen dringen. 
Voorkomen moet worden datjongeren zonder startkwalificatie hun opleiding beeindigen. Kinderen met 
een leer- of taalachterstand hebben meer moeite met het onderwijs, belanden in lagere schooltypen 
en hebben een verhoogd risico op uitval en op een armoedesituatie. 

Lokaal volksgezondheidsbeleid 
In de concept nota 'Lokaal volksgezondheidsbeleid' wordt aandacht besteed aan de slechtere 
gezondheidstoestand van mensen met een lage sociaal economische status. In de aanbevelingen 
wordt opgenomen dat de GGD naast zijn algemene wettelijke taken, speciale aandacht geeft aan 
deze bevolkingsgroep. 
Nota: concept nota 'Lokaal volksgezondheidbeleid'. 

Dierenwelzijn 
Landelijk wordt onderzocht of het mogelijk is om een huisdierenverzekering voor minima op te zetten. 
Dit zou passen in het minima-, dierenwelzijn- en diversiteitbeleid. Nadere informatie ontbreekt nog. 

4.2.5 Overige gemeentelsjke bijdragen 
Algemeen maatschappelijk werk 
De gemeente levert verder een bijdrage aan de financiering van het Algemeen maatschappelijk werk 
(AMW) en Bureau Raadsliedenwerk van Stichting De Wering. Dit houdt in: 

• Het AMW biedt psychosociale hulpverlening, informatie en advies en dienstverlening (gratis, 
laagdrempelig en met spreekuren in alle buurten). 

• Het Bureau Raadsliedenwerk biedt (eveneens gratis en op buurtniveau) informatie en advies 
op sociaal juridisch terrein, evenals concrete dienstverlening (invullen formulieren, opstellen 
brieven, voeren bezwaar- en beroepsprocedures enz.) en doorverwijzing. 

In het kader van de schuldhulpverlening zijn er afspraken gemaakt met het AMW en vindt er 
afstemming plaats met de afdeling OWS. 

» Een bijdrage aan de Voedselbank van waaruit voedselpakketten worden verstrekt aan 
mensen die hiervoor gei'ndiceerd worden door het AMW. 

<• Bijdrage aan Stichting Present, samenwerkingsverband van verschillende 
kerkgenootschappen die groepsklussen door vrijwilligers organiseert ten behoeve van. 
mensen die steun nodig hebben (voor bijv. schilderen woning of opknappen tuin). 

s Bij dak- en thuislozenopvang kunnen dak- en thuislozen terecht voor passantenopvang (gratis 
ten hoogste vier nachten per maand) en/of reguliere (crisis)opvang (met eigen bijdrage). 
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Activiteiten die voor een ieder toegankelijk zijn, weinig kosten en mede daardoor laagdrempelig zijn: 

Bibliotheek 
Lidmaatschap voor de jeugd tot 18 jaar is gratis. Voor een ieder is de bibliotheek gratis toegankelijk 
om de krant te lezen, een lezing bij te wonen, gebruik te maken van computers, een tentoonstelling te 
bekijken, er is voorleesuurtje voor kinderen en vele andere activiteiten voor de jeugd. 

Buurthuizen en wijksteunpunten 
Deelname aan recreatieve activiteiten vaak gratis of een kleine deelnemersbijdrage. 

Kinderactiviteiten 
Voorbeelden: sportactiviteiten georganiseerd door Sportservice in het kader van de BOS projecten, 
zoals vakantiespelen, jeugdsportproject, voetbaltoemooitjes. Vakantieactiviteiten in de buurten (Jevak) 
tegen heel geringe eigen bijdrage. Kinderhuiskamer in NDH (Kidszzzclub), vooral voor de allochtone 
doelgroep en kindervakantieweek van Humanitas. 

Triade 
Hanteert inkomensafhankelijke tarieven. Leden van muziekverenigingen krijgen korting op hun 
cursusgeld bij Triade. 

Kwijtscheldingsbeleid en gereduceerd tarief legeskosten 
Mensen met een laag inkomen hoeven voortaan niet meer elk jaar kwijtschelding aan te vragen van 
gemeentelijke belastingen en heffingen. Gemeenten kunnen die belastingen en heffingen nu 
automatisch jaarlijks kwijtschelden. Mensen met een laag inkomen profiteren zo beter van 
voorzieningen waar zij recht op hebben. De regeling van staatssecretaris Klijnsma van SZW die dit 
mogelijk maakt, is per 1 januari 2009 ingegaan. 

Voor bepaalde legeskosten geldt bij een minimuminkomen een gereduceerd tarief en dat wordt 
uitgevoerd door de afdeling Publiekszaken. 

Participatie 
Het kabinet wil de sociale samenhang versterken. Participatie is hierbij het sleutelbegrip. Deelname 
aan de arbeidsmarkt stelt mensen in staat in hun eigen inkomen te voorzien, biedt mogelijkheden voor 
integratie en emancipatie en geeft burgers een gevoel van eigenwaarde en toekomstperspectief. 
Betaald werk is een begin om armoede op een effectieve en duurzame manierte bestrijden. In het 
kader van de WWB is de gemeente verantwoordelijk voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden, 
niet-uitkeringsgerechtigden (nug-er) en Anw'ers (weduwen/weduwnaars). Maar participatie hoeft niet 
alleen via betaald werk. Mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid van de buurt, sportvereniging 
of als mantelzorger actief zijn, leveren evenzeer een onmisbare bijdrage aan de sociale samenhang. 

Inburgering van nieuw- en oudkomers 
Niet-westerse allochtonen vormen een belangrijke risicogroep voor armoede. Zij hebben over het 
algemeen hogere telefoon- en reiskosten en financiele verplichtingen tegenover hun familie in het land 
van herkomst. Daarnaast spelen taalproblemen en de onbekendheid met de Nederlandse 
voorzieningen, regelgeving en bureaucratie vaak parten. Nieuw- en oudkomers vormen dus een 
kwetsbare groep. Als het gaat om het bevorderen van het gebruik van voorzieningen, het vergroten 
van financiele zelfredzaamheid en participatiebevordering verdient het in veel gevallen aanbeveling 
om aansluiting te zoeken en afspraken te maken met zelforganisaties en verenigingen van 
allochtonen. Minimavoorzieningen kunnen ook onder de aandacht worden gebracht tijdens het 
inburgeringtraject. 

Uit de vorenstaande opsomming blijkt dat de gemeente Den Helder voor haar inwoners een behoorlijk 
aantal instrumenten heeft en daar uitvoering aan geeft in het kader van het minimabeleid / de 
armoedebestrijding. In bijlage 2 van deze nota is dit schematisch verwerkt. 
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4.3 Samenvatting en voorstellen 

> Naast materiele voorzieningen zijn er op andere gemeentelijke beleidsterreinen veel 
immateriele voorzieningen die mede bedoeld zijn voor de doelgroep minima en een 
bijdrage leveren aan een integraal gemeentelijk minimabeleid 

> Het is noodzakelijk dat bij net maken van (nieuw) beleid aandacht besteed wordt aan 
deze doelgroep door hen ook als zodanig te benoemen. Dit bevordert de onderlinge 
samenhang van beleidsvelden. 

> Bij het maken van beleid rekening houden met financiele gevolgen voor burger in 
relatie tot armoedeval (geldt voor alle gemeentelijke afdelingen) 

> Het Jeugdsportfonds en JOC meer onder de aandacht brengen van de doelgroep / 
intermediairs. Dit sluit aan op het 'bevorderen van gebruik voorzieningen' in hoofdstuk 
7 van deze nota. 
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5 Aanpassingen minimabeSeid en armoedebestrijding 

5.1 Inleiding 
In voorgaande hoofdstukken staat een opsomming van net bijzondere bijstand- en minimabeleid in de 
gemeente. Deze nota is niet bedoeld om tot in detail te beschrijven op welke manier de gemeente de 
(individuele) voorzieningen e.d. verstrekt. Daarmee legt de gemeente zich ook teveel beleidsmatig 
vast en is er onvoldoende ruimte om maatwerk te leveren. 

De nota biedt aanknopingspunten om vast te stellen op welke onderdelen verbetering of aanpassing 
plaats moet vinden en of er nog onderwerpen toegevoegd moeten worden aan het minimabeleid. Met 
andere woorden: uitvoering geven aan de bevordering van de toegankelijkheid van voorzieningen en 
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (voorkoming en doorbreking van een sociaal isolement). 

Zoals al eerder in de nota is verwoord is inkomenspolitiek voorbehouden aan het Rijk. De gemeente 
kan geen maatregelen toepassen waardoor het inkomen van de minima wordt verbeterd, dus een 
aanpassing van het maandelijkse inkomen (bijstandsnorm). 
Alleen in de sfeer van (categoriale) bijzondere bijstand kan de positie van minima verbeterd worden. 

5.2 Overige wensen, voorzieningen of verheteringen 
Uit onder andere de reacties van een enkele fracties uit de commissie MO bleek dat er nog wensen 
zijn voor verbeteringen of (nieuwe) voorzieningen op het terrein van het minimabeleid en 
armoedebestrijding. De afdeling doet zelf ook aanbevelingen. Hieronder volgt een (niet-limitatief) 
overzicht. 

Convenant 'Kinderen doen mee' 
De gemeente ontvangt extra gelden van het Rijk om te bevorderen dat kinderen die nog niet meedoen 
aan sport- en cultuuractiviteiten een kans te geven daar aan deel te nemen. De opdracht aan de 
gemeente is om de participatie (deelname) van kansarme kinderen in de periode 2008 - 2010 met 
40% te laten stijgen. De extra gelden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de contribute van een 
sportclub of cultuurvereniging voor een kind te betalen. Het Jeugdsportfonds en het Jeugd, Onderwijs 
en Cultuurfonds helpen de gemeente om de extra gelden te verdelen over de kinderen die graag aan 
cultuur- of sportactiviteiten mee willen doen, maar daar niet genoeg geld voor hebben. 
De verdere uitwerking van het convenant ligt bij de afdeling OWS en de afdeling WIZ en Onderzoek 
en Statistiek zijn hierbij betrokken. 

De cultuurbijdrage 
De cultuurbijdrage maakt onderdeel uit van het gemeentelijke minimabeleid (voorwaarden zijn 
afwijkend van de bijzondere bijstand). Het verstrekken van de cultuurbijdrage is een vorm van 
inkomensaanvulling en dat is niet aan de gemeente. Inmiddels is het Rijk met nieuwe intiatieven 
gekomen zoals: 

« Convenant 'Kinderen doen mee', gericht op bijstand in natura voor gezinnen met kinderen. 
® Deregulering langdurigheidstoeslag. 
® Stimulering gemeenten om armoedebeleid zoveel als mogelijk is in te vullen in de vorm van 

materiele voorzieningen gericht op participatie. 

De cultuurbijdrage wordt nu nog voortgezet. In samenhang met de verdere uitwerking van het 
convenant 'Kinderen doen mee', is het de bedoeling om dan ook met een voorstel te komen voor 
afschaffing of voortzetting in afgeslankte vorm van de cultuurbijdrage te komen. 

Langdurigheidstoeslag 
Per 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag (Idt) deels door het Rijk gedecentraliseerd. De Idt kan 
worden toegekend aan de inwoner van de gemeente: 

» van 21 jaar of ouder maar nog geen 65 jaar 
• die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden een inkomen heeft (uit arbeid of 

uitkering) dat niet hoger is dan de bijstandsnorm 
« met een vermogen dat niet hoger is dan de bedragen genoemd in artikel 34 WWB 
* die in de afgelopen 12 maanden niet eerder een Idt heeft ontvangen 
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In net kader van de decentralisatie diende de Raad vast te stellen: 
® wat wordt verstaan onder langdurig (referteperiode) en laag (percentage) inkomen? 
a de hoogte van de langdurigheidstoeslag 

Op 23 maart 2009 heeft de Raad de 'Verordening langdurigheidstoeslag 2009' vastgesteld met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2009. 

Bij de bespreking van net raadsvoorstel en -besluit spitste de discussie zich toe op de vraag welk 
inkomen als basis dient voor de verstrekking van een toeslag. Een inkomen gelijk aan de 
bijstandsnorm (100%) of een hoger inkomen, namelijk maximaal 105%. Vooralsnog is het inkomen 
vastgesteld op 100%. 

De Idt is ingevoerd om degenen die langdurig op het absolute minimum zitten extra te ondersteunen. Tot 
1 januari 2009 was daarom het recht op Idt voorbehouden aan mensen met een inkomen tot 100% van 
de geldende bijstandsnorm en had de regeling een relatie met het begrip 'gebrek aan 
arbeidsmarktperspectief. Nu deze voorwaarde is vervallen kunnen meer inwoners (uitkeringsgerechtigden, 
werkenden, zelfstandigen, parttimers) aanspraak maken op de Idt. De uitbreiding van de doelgroep 
betekent niet dat de gemeente meer rijksmiddelen ontvangt. De gemeente ontvangt uit de algemene 
uitkering de gelden en heeft in de begroting gereserveerd: 

o voor het jaar 2009 €235.076,00 
o voor het jaar 2010 €239.190,00 
« voor het jaar 2011 €243.376,00 
• voor het jaar 2012 €227.635,00 

Afgezien van de financiele aspecten is er ook inhoudelijk iets voor te zeggen de doelgroep te beperken tot 
de absolute minima. Zij worden het hardst geconfronteerd met het gegeven dat op enig moment 'de rek' er 
volledig uit is. Ook de overige minima (100-120% van de geldende bijstandsnorm) lopen op enig moment 
tegen hun financiele grenzen aan, maar om daar in te voorzien heeft de gemeente een degelijk 
minimabeleid. 
In tegenstelling tot veel andere gemeenten wordt de langdurigheidstoeslag 'vrijgelaten'. Dit betekent dat bij 
het verstrekken van andere voorzieningen in het kader van (bijzondere) bijstand geen rekening wordt 
gehouden met de bedragen langdurigheidstoeslag. 

Toename van de uitgaven boven de vastgestelde budgetten veroorzaakt een spanning op de 
taakstelling die de raad heeft opgelegd (raadsbesluit 6 december 2006). Vooralsnog wordt uitgegaan 
van een bestemmingsbedrag van circa € 100.000,00. Door monitoren (managementrapportage) 
dienen de uitgaven gevolgd te worden zodat het uiteindelijke effect kan worden bepaald. Deze uitgave 
moet bezien worden binnen het totaal van de bestedingen ten laste van het inkomensdeel en bij de 
1ste programmarapportage. Wanneer meer zicht is op het uiteindelijke effect zal dit verwerkt worden in 
een begrotingswijziging. Voor een eventueel meerjarig effect kan dan in de voorjaarsnota 2010 een 
oplossing gekozen worden. 

Tenslotte betekent verhoging van het percentage een toename van de uitgaven en dit kan ten koste 
gaan van de uitgaven van het huidige minimabeleid en/of de andere voorstellen die in deze nota zijn 
opgenomen en waarvoor ook extra budgetten vrijgemaakt moeten worden. 
Kortom wij zijn van mening dat het niet raadzaam is om het percentage van 100% te verhogen naar 
105%. 

Prognose extra uitgaven: 

Het budget langdurigheidstoeslag 2009 bedraagt€ 235.000,00. 

Over 2008 is een bedrag uitgegeven van: € 169.000,00 (exclusief bedragen terugwerkende kracht) 
Prognose uitgaven 215 nieuwe aanvragers 
vanuit het uitkeringsbestand: € 81.000.00 (gemiddeld) 
totaal € 250.000,00 

Prognose niet-clienten: 
100 - 250: uitgaven gemiddeld € 377,00 per persoon = € 37.700,00 tot € 94.250,00. 

Totale uitgaven geraamd bij 100% inkomenseis: 
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Minimum € 287.700,00 (€ 250.000,00 + € 37.700,00) 
Maximum € 344.250,00 (€ 250.000,00 + € 94.250,00). 

Het verruimen van de inkomensgrens naar 105% van de bijstandsnorm betekent een stijging van de uitgaven. 
Om een indicatie te geven met hoeveel de uitgaven stijgen, gaan we er vanuit dat als de norm op 120% gesteld 
zou worden, de uitgaven verdubbelen. Dat zou betekenen dat de uitgaven 2008 van 
€ 250.000,00 (inclusief terugwerkende kracht verstrekkingen) stijgen naar € 500.000,00. Vindt verruiming van 
de inkomensgrens plaats naar 105% dan worden de extra uitgaven geschat op € 62.500,00. 

Totale uitgaven geraamd bij 105% inkomenseis: 
Minimum € 287.700,00 + € 62.500,00 = € 350.200,00 
Maximum € 344.250,00 + € 62.500,00 = € 406.750,00 

Ouderen met een onvolledig AOW-pensioen 
Gepensioneerden die recht hebben op aanvullende bijstand krijgen deze in de toekomst via de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitbetaald en niet langer via de gemeenten. Het gaat om mensen 
met een onvolledige AOW-uitkering, het zogenoemde AOW-gat, in verband met onverzekerde jaren. 
Zij maken niet altijd gebruik van de bestaande mogelijkheid een aanvullende bijstandsuitkering aan te 
vragen bij de gemeente. Per 1 januari 2010 is dit wettelijk geregeld. De gemeente draagt per 1 juni 
2009 de groep AOW+ WWB over aan de SVB (inmiddels is daar een Raadsinformatiebrief over 
verschenen). 

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 
Onder de oude fiscale regeling konden buitengewone uitgaven worden afgetrokken binnen de 
inkomstenbelasting. Onder de nieuwe (beperkte) fiscale regeling kunnen alleen nog enkele specifieke 
zorgkosten in aftrek worden gebracht. In het kader van de bijzondere bijstand wordt met de nieuwe 
regeling net zo omgegaan als met de oude. Dat wil zeggen dat minima geen beroep op beide 
regelingen mogen doen. Kosten waarvoor fiscale aftrek is verleend komen niet voor verlening van 
bijzondere bijstand in aanmerking. Anderzijds kunnen kosten waarvoor bijzondere bijstand is verleend 
niet worden afgetrokken. 
Naast de fiscale regeling wordt als onderdeel van de Wtcg periodiek een forfaitair bedrag uitgekeerd 
aan chronisch zieken. Deze uitkering is in de plaats gekomen van het chronisch ziekenforfait in de 
inkomstenbelasting. Chronisch zieken hoeven dus geen beroep meer op deze aftrekmogelijkheid te 
doen, maar krijgen automatisch waar ze recht op hebben. Hiermee heeft de wetgever niet de 
mogelijkheid van gemeenten willen beperken om bijzondere bijstand voor bepaalde kosten te 
verlenen. De forfaitaire uitkering is in het algemeen niet aan te merken als voorliggende voorziening in 
het kader van de WWB. Het blijft dan ook de bevoegdheid van de gemeente om het recht op 
individuele bijzondere bijstand af te stemmen op de betreffende situatie. 

Per 1 januari 2009 is de mogelijkheid voor gemeenten om chronisch zieken en gehandicapten 
categoriale bijzondere bijstand te verstrekken niet meer in de Invoeringswet WWB maar in de WWB 
opgenomen. De wetgever heeft hiermee te kennen gegeven deze mogelijkheid te willen handhaven. 
Gemeenten kunnen op grond van deze bepaling aan chronisch zieken en gehandicapten bijzondere 
bijstand verlenen zonder dat wordt nagegaan of de betreffende kosten in het individuele geval 
noodzakelijk zijn en of ze daadwerkelijk gemaakt zijn. 
Zoals gezegd is de forfaitaire tegemoetkoming op grond van de Wtcg in de plaats gekomen van het 
chronisch ziekenforfait in de inkomstenbelasting. De mogelijkheid van gemeenten om categoriale 
bijzondere bijstand te verlenen aan chronisch zieken en gehandicapten blijft dus bestaan, zodat 
gemeenten hun beleid niet hoeven aan te passen op dit punt. Ook voor de categoriale bijzondere 
bijstand geldt dat de forfaitaire uitkering op grond van de Wtcg niet is aan te merken als voorliggende 
voorziening. 

Conclusie: 
Op grond van het bovenstaande mag de conclusie getrokken worden dat de invoering van de Wtcg 
geen invloed heeft op de huidige verlening van individuele en categoriale bijzondere bijstand. 

Het huidige beleid is vastgelegd in beleidsregels. In principe kan dit ongewijzigd worden voortgezet. 
De regeling zal nog een keer tegen het licht worden gehouden en eventuele aanpassingen aan het 
college worden voorgelegd. 

Beleidsnota minimabeleid gemeente Den Helder 20 



Collectieve Zorgverzekering Minima 
De gemeente en Unive Verzekeringen hebben een Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) 
overeenkomst afgesloten. Het percentage deelnemers aan de CZM onder clienten van de afdeling 
WIZ bedraagt bijna 81,5%. Daamaast zijn er ook nog de overige minima (ongeveer 300) die gebruik 
maken van de collectieve zorgverzekering. De CZM blijkt landelijk een zeer succesvol instrument van 
gemeentelijk minimabeleid5. 
Unive geeft een korting van 7% op de nominate premie door aan de gemeenten. De gemeenten 
bepalen zelf welk percentage doorgegeven wordt aan de client. Den Helder geeft 3% van de korting 
door aan de minima. De nominale premie bedraagt in 2009 standaard € 92,95 per maand, na aftrek 
van de korting van 3% betaalt de verzekerde € 90,16 per maand. De gemeente betaalt € 11,32 per 
maand per verzekerde voor de aanvullende verzekering. Dat betekent dat de aanvullende verzekering 
lager is dan gebruikelijk. In totaal levert dit een voordeel op van € 169,32 per jaar per verzekerde van 
18 jaar of ouder. 
Door de korting van 7% op de nominale premie in zijn geheel door te geven aan de verzekerde kan de 
CZM mogelijk nog aantrekkelijker voor de doelgroep worden. Hiermee kan het niet-gebruik van 
voorzieningen (zie hoofdstuk 7) verder worden teruggedrongen. De premie zou dan € 86,44 per 
maand per verzekerde bedragen (peil 2009). 
Inwoners die in een AWBZ-instelling verblijven kunnen geen gebruik maken van de CZM 
(gemeentelijk beleid). Toch verblijven ook daar burgers die een inkomen hebben dat niet veel hoger is 
dan de bijstandsnorm (norm zak- en kleedgeld). De CZM ook toegankelijk maken voor burgers die 
zelfstandig wonen in een verzorgingshuis is aan te bevelen. 
Bovenstaande wijzigingen (het doorgeven van maximale korting en het gedeeltelijk openstellen van de 
CZM voor AWBZ-bewoners van instellingen) heeft budgettaire gevolgen en kan pas ingaan op 
1 januari van een kalenderjaar, omdat de zorgverzekeraar dan pas wijzigingen kan doorvoeren in 
premies (wettelijk vastgelegd). Er wordt van uitgegaan dat het percentage van 7% ook voor 2010 
geldt. 

Prognose extra uitgaven: 

7% van € 92,95 
3% van € 92,95 
extra korting 

Jaarbasis: 12 x€ 3,72 

Prognose AWBZ: 
10% van 1400 = 140 x 
Totaal afgerond 

= €6,51 
= €2.79 
= € 3,72 

= € 44,62 

€11,32x 

per 
per 
per 

verzekerde per maand 
verzekerde per maand 
verzekerde per maand 

x1400= €62.469,00 

12 = €22.000.00 
€ 84.500,00 

Van leenbijstand naar bijstand om niet 
Voor verhuis- en inrichtingskosten moet in het huidige beleid in eerste instantie een lening bij een 
(krediet)bank worden afgesloten. Als een lening niet mogelijk is, kan de gemeente leenbijstand 
verstrekken. In het kader van het herschrijven van het debiteurenbeleid zal nagegaan worden of 
de verstrekking om niet, meer kan worden toegepast (m.u.v. fraudezaken of tekortschietend 
verantwoordelijkheidsbesef). 

In datzelfde kader (debiteurenbeleid) zal onderzocht worden of bij het accepteren van werk waardoor 
er geen bijstandsafhankelijkheid meer is, kwijtschelding verleend kan worden van een eventuele 
openstaande lening of andere schuld aan de gemeente (m.u.v. fraudeschulden of tekortschietend 
besef van verantwoordelijkheid) 

Stijging energiekosten 
De energiekosten, maar ook de kosten van levensonderhoud, zijn in 2008 sterk gestegen. De huidige 
economische crisis is niet bevorderlijk voor het bestedingspatroon van de burgers. De gemeente kan 
op dit gebied geen financiele compensatie verstrekken, omdat er dan sprake is van inkomensbeleid 
en dat is voorbehouden aan het Rijk. Overigens is kortgeleden voor medio 2009 een verlaging van de 
prijzen aangekondigd door de energiebedrijven. 

5 
Zie Nieuwsbrief BS&F, bijlage 3 
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Energiebox / spaarlampen 
Een al lang gekoesterde wens is om spaarlampen of een energiebox te verstrekken aan de minima. 
Dit wordt ook actueel omdat op 8 december 2008 de Europese Commissie besloten heeft dat 
gloeilampen worden afgeschaft. Dit gebeurt overigens gefaseerd. Per 1 September 2009 moet de 
gloeilamp van 100 Watt al verdwijnen en uiteindelijk mag er per 1 September 2012 geen enkele 
gloeilamp meer verkocht worden. De meeste vormen van halogeenverlichting blijven tot 2016 
toegestaan. Op termijn zal iedere burger dus moeten overstappen op energiezuinige verlichting. 
Het verstrekken van een energiebox vergt een projectmatige aanpak. Zowel voor de uitvoering door 
een gemeentelijke afdeling (RWO) als onderdeel van de nota 'Duurzaam Den Helder' of een externe 
partij als voor de inkoop van energieboxen zal de raad extra geld beschikbaar moeten stellen. 

Opgemerkt wordt nog dat het bestemmen van gelden bijzondere bijstand voor deze uitgaven 
neerkomt op een oneigenlijk gebruik daarvan. Immers het gaat hierbij niet om bijzondere kosten, maar 
om algemene kosten die iedere burger heeft. 

Prognose extra uitgaven: 

De gemiddelde kosten energiebox wordt berekend op: € 20,00 
Aantal huishoudens tot 120%: maximaal 3475 

Maximaal bedrag: 3475 x € 20,00 = € 69.500,00 
Aanname: de helft van de doelgroep tot 90% van maximale aantal vraagt aan of komt er voor in 
aanmerking. 
Betekent een uitgave van € 34.750,00 tot € 62.550,00 

Bij positieve besluitvorming moet tevens worden vastgesteld of er sprake van een eenmalige actie of 
dat de verstrekking een vast onderdeel moet gaan uitmaken van het gemeentelijke minimabeleid. 
Na een eerste verstrekking zullen de uitgaven minder bedragen. 

Het bedrag van € 20,00 per energiebox is een aanname. Er is geen onderzoek naar gedaan of dit 
een adequaat pakket is omdat daarvoor geen kennis aanwezig is bij WIZ. Met andere woorden: de 
uitgaven kunnen nog wel eens anders uitvallen dan deze prognose. 

Stadspas 
De stadspas is in 2004 onderwerp van bespreking geweest. Conclusie was onder meer dat er in de 
omgeving te weinig attracties zijn die hiervoor in aanmerking komen en dat de cultuurbijdrage 
volstond. Inmiddels zijn op sportgebied al diverse reductieregelingen mogelijk. De reden om af te zien 
van het verstrekken van een stadspas zijn nog niet veranderd. Waarschijnlijk wordt in het najaar van 
2009 het bezoek aan musea voor kinderen tot 12 jaar gratis. 

Voedselbank 
Op 3 december 2008 heeft de toenmalige staatssecretaris Aboutaleb gesproken op de 
Voedselbanken conference6. Erzijn op dit moment meer dan 100 voedselbanken in Nederland. De 
schatting is dat ongeveer 15.000 mensen hier regelmatig gebruik van maken, omdat zij om een of 
andere manier niet kunnen rondkomen. Het mag nooit de bedoeling zijn dat voedselbanken de rol van 
reguliere hulpverlening ovememen. Het is altijd aanvullend. De staatssecretaris wil dat gemeenten en 
voedselbanken op lokaal niveau met elkaar afspraken maken. In het bestuurlijke akkoord met de VNG 
is afgesproken de samenwerking tussen gemeenten en voedselbanken te verbeteren. 
Samen met een aantal gemeenten, de VNG en de voedselbank, is er een conceptintentieverklaring 
voor betere samenwerking opgesteld. Deze intentieverklaring biedt een basis die gemeenten en 
Voedselbanken verder kunnen aanvullen. Overigens kan die intentieverklaring ook dienen voor 
samenwerking met overige maatschappelijke instanties. 
De Voedselbank Den Helder is al een aantal jaren actief in de gemeente en voorziet in een behoefte. 
De Voedselbank is er niet alleen voor de minima. Ook inwoners met een hoger inkomen die 
bijvoorbeeld doorschulden in de problemen zijn geraakt, kunnen voor de Voedselbank in aanmerking 
komen. De verstrekking van een voedselpakket heeft dikwijls een relatie met schuldhulpverlening. Al 
een aantal jaren wordt er een subsidie verstrekt. Bij de behandeling gemeentelijke begroting 2009 is 

Toespraak staatssecretaris SZW Voedselbankenconferentie en intentieverklaring: zie bijlage 4 en 4a 
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een motie aangenomen om de Voedselbank structureel subsidie te verstrekken. Verstrekking van de 
subsidie kan plaats vinden uit Wmo-gerelateerd geld door de afdeling OWS. 

Verordening maatschappelijke verstrekkingen 
Bepaalde voorzieningen kunnen niet gerekend worden tot de bijzondere bijstand omdat deze 
gerekend kunnen worden tot algemene kosten. Gemeenten verstrekken echter wel soortgelijke 
voorzieningen zoals indirecte studiekosten voortgezet onderwijs, een computer of intemetvergoeding 
of een cultuurbijdrage. Als de gemeente zou kiezen voor deze vorm van verstrekkingen, dan is het 
beter om dit niet (meer) in beieidsregels vast te leggen, maar in een verordening. Het is dan geen 
verordening bijzondere bijstand, maar bijvoorbeeld een verordening maatschappelijke verstrekkingen. 
De beieidsregels bijzondere bijstand blijven gehandhaafd. 

5.3 Samenvatting en voorstellen 

> In de loop van het jaar wordt beleid gemaakt of gewijzigd voor: 
voorziening in natura volgens het convenant 'Kinderen doen mee' (OWS) 
intrekking of aanpassing cultuurbijdrage 
langdurigheidstoeslag (inkomensgrens) handhaven op 100% bijstandsnorm 
per 1 juni 2009 wordt de WWB voor AOW-ers met een onvolledig pensioen uitgevoerd 
door de SVB 
de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) heeft geen 
gevolgen voor het gemeentelijke beleid forfaitair bedrag chronisch zieken en 
gehandicapten 
collectieve verzekering minima: de maximale korting doorgeven aan de collectief 
verzekerden per 1 januari 2010 en CZM. De regeling ook gedeeltelijk openstellen voor 
degenen die in een AWBZ instelling verblijven. 
In het kader van het debiteurenbeleid zal uitgewerkt worden of het beleid van 
verstrekking van leenbijstand gewijzigd kan worden 
Energiebox/spaarlampen: verder uitwerken door de desbetreffende beleidsafdeling in 
samenhang met de nota 'Duurzaam Den Helder' 
Bij het opzetten van voorzieningen die niet onder de bijzondere bijstand vallen de 
uitwerking opnemen in een verordening 
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6 Financiele aspecten 

6.1 Kosten 
Bijzondere bijstand is een open eindregeling. Aanvragen voor bijzondere bijstand moeten individueel 
worden getoetst. Een aanvraag kan niet worden afgewezen omdat er geen geld meer is. Bij dreigende 
overschrijding van net budget moet net college bijtijds de raad daarover informeren. Wij voorzien dat 
bij een aanpassing, verbetering of uitbreiding van het minimabeleid een overschrijding van net budget 
zal gaan plaats vinden. Daarbij komen de door uw Raad opgelegde taakstellingen in het gedrang. 
De programmabegroting 2008-2011 gaat uit van het bevorderen van het gebruik van voorzieningen. 
We willen als gemeente dat meer inwoners een beroep gaan doen op minimavoorzieningen. Bij het 
halen van de doelstellingen van het beleid blijft uitgangspunt het streven naar een efficiente 
bedrijfsvoering. De hoeveelheid aan gemeentelijke en niet-gemeentelijke regelingen komt de 
doelmatigheid en het bereik van het minimabeleid niet ten goede. Om overlappingen te voorkomen, 
kan er voor gekozen worden om de diverse regelingen waar mogelijk te integreren. 

6.2 Welk budget is heschikhaar? 
Welke keuzes er gemaakt kunnen worden, hangt af van het beschikbare budget. Zoals hiervoor al 
opgemerkt is het budget vastgesteld en zijn er geen extra middelen beschikbaar voor nieuw beleid. Bij 
de budgetten die voor de meerjarenbegroting 2008-2011 door de raad zijn vastgesteld, is al rekening 
gehouden met de bezuinigingstaakstelling van € 350.000,00 (raadsbesluit 6 december 2006). Dit 
betekent nog wel dat er gekeken moet worden op welke uitgaven er bezuinigd kan worden om 
voomoemde taakstelling te realiseren. Op het inkomensdeel WWB ligt eveneens een taakstelling. 

De geraamde extra middelen in het kader van armoedebestrijding en schuldhulpverlening over de 
periode 2008-2011 zijn hier al in verrekend. Tot 2010 zijn deze extra middelen door de raad ingezet 
voor de uitgaven die gemoeid zijn met de schuldhulpverlening nieuwe stijl. Voor de voortzetting van de 
cultuurbijdrage is vanaf 2009 geen budget meer opgenomen in de begroting. 

Overzicht beschikbare budgetten minimabeleid 2008-2011: 
2008 €2.290.000,00 
2009 €2.128.000,00 
2010 €2.131.000,00 
2011 €2.179.000,00 

Indien gekozen wordt voor uitbreiding van het huidige minimabeleid dan is op voorhand de prognose 
van de extra uitgaven: 
Ten laste van het Wmo-budget: 

• Wijziging vaststelling inkomen bij vervoersbudget € 90.000,00 

Ten laste van het budget bijzondere bijstand: 
® Uitbreiding doelgroep collectieve verzekering minima € 84.500,00 
e Verstrekking energiebox € 62.550,00 
«> Langdurigheidstoeslag (uitbreiding referteperiode) € 37.700,00-€ 94.250 
« Verhoging inkomenspercentage langdurigheidstoeslag € 62.500,00 

Samenvatting: 

> Voor de komende jaren zijn de budgetten vastgesteld conform de programmabegroting. 
De verwachting is dat er geen onderschrijding zal zijn. Uitbreiding van voorzieningen 
minimabeleid zorgt ervoor dat de budgetten onder druk komen te staan en de 
taakstellingen niet gehaald zullen worden. 
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7 Bevorderen van het gebruik van voorzieningen 

7.1 Inleidlng 
In het rapport 'Geld op de plank' kwam het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2007 met harde 
cijfers. Niet alleen mensen in de bijstand met een laag zelfredzaam vermogen, maar ook mensen met 
een te laag inkomen uit arbeid, ouderen met een onvolledige AOW of mensen met schulden, maken 
onvoldoende gebruik van extra voorzieningen die er juist toe kunnen bijdragen dat zij aan de 
samenleving kunnen blijven deelnemen. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de onderstaande 
voorzieningen uitgedrukt in percentages: 

« Huurtoeslag 27% 
o Aanvullende bijstand 68% 
« Kwijtschelding sociale lasten 45% 
• Tegemoetkoming WTOS 37% 
® Langdurigheidstoeslag 54% 

De oorzaken van het niet-gebruik zijn ondermeer: 
• onbekendheid van de regelingen 
» men denkt er geen recht op te hebben 
s de aanvraagprocedure is te ingewikkeld 
« schaamte of trots 
9 taalproblemen 

Het is moeilijk vast te stellen wat de omvang is van het niet-gebruik van voorzieningen. De 
verwachting dat een aanvraag toch niets oplevert, kan al een factor zijn die inwoners weerhoudt om 
een verzoek voor financiele ondersteuning aan te vragen. Dit betekent dat ook in onze gemeente niet 
bekend is hoe hoog het percentage7 is dat geen gebruik maakt van inkomensondersteunende 
voorzieningen en dergelijke. 

7.2 Informatieverstrekking van uit WIZ 
De afdeling WIZ heeft op het gebied van informatieverstrekking en het onder de aandacht brengen 
van voorzieningen waar inwoners een beroep op kunnen doen het volgende gerealiseerd: 

• uitgeven van brochures/folders bijstandsnormen, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en 
Wmo 

• verspreiding brochures onder intermediairs: Klantcontactcentrum stadhuis, bibliotheken, 
Informatiewinkel Nieuw Den Helder, UVW WERKbedrijf, MEE, Voedselbank, gespecialiseerde 
thuiszorg, enz. 

• het consequent bijhouden van de gemeentelijke website inclusief het digitale loket 
® de informatieverstrekking via de stadspagina 
• het regelmatig uitbrengen van een Nieuwsbrief WIZ 

Het streven is om het gebruik voor alle gemeentelijke regelingen te bevorderen. SZW en VNG 
spannen zich in om de bekendheid van deze voorzieningen te vergroten. Daarnaast wordt onderzocht 
hoe het gebruik via bestandskoppelingen bevorderd kan worden. 
Het is noodzakelijk dat er met het team communicatie een communicatieplan wordt opgesteld. 

7.3 De rol van de maatschappeiijke organisaties 
Om goed regie te kunnen voeren is kennis over de lokale sociale kaart nodig. De gemeente kent tal 
van maatschappeiijke organisaties, die op een of andere manier te maken hebben met de doelgroep 
van het lokale minimabeleid. Deze professionele, vrijwilligers- of belangenorganisaties kunnen 
armoede signaleren en mensen ondersteunen of doorverwijzen. Ook kunnen zij de doelgroep 
voorlichten over inkomensondersteunende regelingen of budgetvoorlichting geven. Veel 
maatschappeiijke organisaties staan dichter bij de doelgroep dan de gemeenten en zij kunnen en 
weten de doelgroep op een passende manier te benaderen. Ook zijn zij beter in staat om armoede te 
signaleren en degenen die de effecten van het integrate gemeentelijke minimabeleid kwalitatief 
kunnen meten. Het is daarom belangrijk om als gemeente kennis en ervaringen regelmatig met de 
maatschappeiijke organisaties uit te wisselen. De gemeente kan dan afspraken maken over 

Bijlage 5: raming doelgroep armoedebeleid 2008 
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samenwerking, afstemming en overdracht tussen organisaties, waardoor materiele ondersteuning 
gekoppeld wordt aan immateriele hulpverlening en preventie en ertevens een duurzame oplossing 
komt van de armoedeproblematiek. 

Op de verschillende beleidsterreinen is er al sprake van (keten)samenwerking met maatschappelijke 
organisaties waarbij de gemeente de regie voert. Bijvoorbeeld de samenwerking en 
signaleringsfunctie in het kader van het Stedelijk Kompas en de schuldhulpverlening. 
Wij vinden het belangrijk dat ook vrijwilligers- of belangenorganisaties betrokken zijn bij het integraie 
gemeentelijke minimabeleid en de effecten die dat sorteert en willen dan ook komen tot het instellen 
van een sociaal platform. Dit platform zal gelinkt worden aan het Wmo-platform in oprichting. De 
organisaties die daar aan (gaan) deelnemen zijn ook de instellingen die de contacten onderhouden 
met de doelgroep waarover het in deze nota gaat. Met andere woorden de positie van 
maatschappelijke organisaties en dergelijke steviger verankeren in de overlegstructuur (Wmo-
platform). 

7.4 Overige aanbevelingen / oplossingen 
Er zijn nog meerdere manieren om de voorzieningen onder de aandacht van de doelgroep te brengen, 
maar daar moet wel in ge'fnvesteerd worden zowel financieel als met menskracht. Hieronder volgt een 
overzicht (niet-limitatief): 

1-loket 
Het is zinvol om een aanspreekpunt in de gemeente te hebben waar alle inwoners en organisaties 
terecht kunnen met vragen over geld. Het loket is bedoeld voor iedere burger en daarmee wordt 
stigmatisering voorkomen. Bij een dergelijk loket moet gedacht worden aan: 

«• een fysiek loket (plaza van het stadhuis) 
o virtueel loket (telefoon en internet) 
o mobiel loket (mensen worden thuis bezocht en geholpen met het invullen van formulieren e.d.) 

In het kader van de bestuursopdracht van het mogelijk samengaan van de afdeling Werk, Inkomen en 
Zorg en Publiekszaken wordt onderzoek gedaan naar verbreding en verdieping van het Zorgloket. Dit 
bevindt zich nog in de brainstorm fase. Leidraad zou het dienstverleningconcept moeten zijn. 
Het Zorgloket verstrekt nu beperkte informatie over eigen bijdragen Wmo en verwijst door naar WIZ 
voor schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. 

Verkorte aanvraag 
De gemeente kan een verkorte aanvraag procedure hanteren voor bijstandsgerechtigden en andere 
clienten die al bekend zijn, en voor kosten waarvoor regelmatig bijzondere bijstand wordt 
aangevraagd. De aanbevelingen in de brochure 'Administratieve lastenverlichting voor uw burgers: 
gewoon doen!' geeft daarvoor voorbeelden en een denkrichting die door de afdeling verder wordt 
getoetst. 

Wijzen op inkomensondersteuning bij Wmo-aanvraag 
Bij aanvragen voor Wmo-voorzieningen wordt bij de beschikking een flyer meegestuurd over de 
mogelijkheden van het aanvragen van bijzondere bijstand. Nagegaan zal worden of in persoonlijke 
contacten de consulenten hierover mondelinge informatie kunnen gaan verstrekken. Dit kan 
betekenen dat de consulenten Wmo daarover nog aanvullend geschoold moeten worden. 

Bestandskoppeling 
De gemeente kan rechthebbenden of inwoners waarvan zij vermoeden dat ze recht kunnen hebben, 
gericht benaderen door het sturen van een persoonlijke brief, folder of eventueel huisbezoek. Er zijn 
diverse bronnen en databestanden met informatie en naw-gegevens van mensen die mogelijk tot de 
doelgroep behoren. Daar wordt al mee gewerkt. 

Inlichtingenbureau 
Een bron van informatie voor gemeenten vormt het Inlichtingenbureau. Zorgverzekeraars verstrekken 
via het Inlichtingenbureau informatie over verzekerden die betalingsachterstanden hebben opgelopen. 
Ook wordt aangegeven welke inwoners mogelijk recht hebben op diverse toeslagen (verzuimd hebben 
het aan te vragen of het niet weten). Als het gaat om clienten kan ter voorkoming van het verder 
oplopen van schulden, contact met hen opgenomen worden (preventie!). 
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Internetsites 
Steeds meer zullen burgers informatie willen en kunnen opvragen via internet. Er zijn nu al tal van 
mogelijkheden en dat breidt in de toekomst alleen nog maar uit. Via de website 
www.berekenuwrecht.nl kunnen burgers berekenen of zij recht hebben op tal van landelijke 
inkomensondersteunende regelingen zoals: huur-, zorg-, woontoeslag, studietoelage enz. Gemeenten 
kunnen zich aansluiten bij de website en nun gemeentelijke voorzieningen daar in opnemen. 
Bereken uw recht wordt beheerd door Stimulansz en het Nibud. De kosten van een jaarabonnement 
bedragen € 3.935,00 (incl. onderhoud). 

Speciaal voor chronisch zieken en gehandicapten is er de website www.reqelhulp.nl. Als gemeenten 
zich hierbij aansluiten dan kunnen inwoners van de gemeente via de website aanvragen indienen voor 
Wmo-verstrekkingen. Kosten abonnement: € 6.888,00 + jaarlijks abonnement van € 1.000,00 (excl. 
btw). 

De hiervoor genoemde sites - Bereken uw recht en Regelhulp - zijn gekoppeld aan andere instanties. 
Een mogelijkheid is ook dat de gemeente zelf een site opzet die ook meer op de plaatselijke situatie 
ingaat en zich niet alleen beperkt tot bijvoorbeeld inkomensvoorzieningen. Het opzetten van een 
specifieke gemeentelijke site zou onderdeel moeten uitmaken van het communicatieplan. De 
gemeente Enschede8 heeft recentelijk een eigen website laten ontwikkelen 
(www.qeldkompasenschede.nl). Dit is een laagdrempelige site die tips bevat en een actueel overzicht 
van voorzieningen geeft. Het taalgebruik is simpel, de vormgeving vriendelijk en toegankelijk. Zowel 
burgers en hulpverleners kunnen er gebruik van maken. 

Aan het abonneren op een of meerdere gespecialiseerde sites zijn kosten verboden. Het is niet 
uitgesloten dat er een overlap ontstaat met al bestaande informatie op de gemeentelijke site. In eerste 
instantie moet de insteek zijn om er voor te zorgen dat de bestaande gemeentelijke voorzieningen 
minimabeleid (inclusief het brede Wmo beleid) gevuld wordt op de gemeentelijke website. Daar zijn 
geen extra kosten aan verbonden. Recentelijk is de site aangevuld met het onderdeel 'Antwoord!'. 
Antwoord! is een kennisbank die gekoppeld is aan de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus. 
Deze kennisbank wordt bij de beantwoording van telefonische vragen gebruikt bij het 
Klantcontactcentrum en op de website kan de burger alle informatie opzoeken onder veelgestelde 
vragen. Meerdere gemeenten zijn hierbij aangesloten. De informatie wordt hierdoor met elkaar 
gedeeld en breidt zich steeds verder uit. 

Formulierenbrigade en huisbezoek 
Naast de onbekendheid van regelingen hebben burgers ook moeite met het invullen van formulieren. 
Formulierenbrigades kunnen burgers ondersteunen bij het invullen van formulieren op spreekuren in 
de wijk of een huisbezoek bij ouderen. Voor dit soort brigades worden ook wel bijstandsgerechtigden 
ingezet (leer- en werktraject). 

Zelfredzaamheid en preventie 
Burgers die hun financiele administratie op orde hebben, goed inzicht hebben op inkomsten en 
uitgaven en zich niet laten verleiden tot onverantwoorde lening of aankopen, maken minder kans om 
in de schulden te raken. Gemeenten kunnen de financiele zelfredzaamheid van inwoners op 
verschillende manieren vergroten door het geven van cursussen in buurthuizen, scholen enzovoort. 

Monitoren beleid 
Of het nu gaat om nieuw beleid of om het gebruik van voorzieningen te bevorderen, het is wel 
belangrijk om te weten welke effecten dat heeft. Meten is weten en het is van belang dat dan na 
verloop van tijd er bijvoorbeeld weer een Minima effectrapportage (MER) van het Nibud wordt 
uitgevoerd. 

Bron: VNGMagazine 23 januari 2009 
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7.5 Samenvatting en voorstellen 

> Doelstelling van de gemeente is: de toegankelijkheid van voorzieningen bevorderen en 
de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 

> Wij willen een sociaal platform formeren met maatschappelijke organisaties (inclusief 
vrijwilligersorganisaties). Het is een logische stap om dit platform te koppelen aan het 
Wmo-platform. De opzet en instelling van een Wmo-platform is al in een vergevorderd 
stadium. 

> Een middel om te bereiken dat het gebruik van voorzieningen toeneemt, is de 
voorlichting naar de burger te intensiveren. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een 
communicatieplan wordt opgesteld. Als onderdeel van het communicatieplan willen 
we ook nagaan op welke manier de maatschappelijke organisaties, het onderwijs en 
andere organisaties een rol kunnen vervullen in de informatie verstrekking aan de 
doelgroep. 

> Effecten van (nieuw) beleid monitoren bijvoorbeeld door middel van een Minima effect 
rapportage (MER) van het Nibud. 
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Hoofdstuk 8 Samenvatting en voorstellen 

Samenvatting 

Hoofdstuk 1 : 

> Langdurige armoede leidt tot sociale 
uitsluiting 

Hoofdstuk 2: 

> Het huidige minimabeleid kenmerkt 
zich door individueel maatwerk 

Hoofdstuk 3: 

> Inkomensgrens en draagkracht 
percentages 

Hoofdstuk 4: 

> naast materiele voorzieningen zijn er 
op andere gemeentelijke 
beleidsterreinen veel immateriele 

Voorstellen 

> Verstrekking van bijzondere bijstand op grond van 
individueel maatwerk en categoriale bijstand 
voortzetten 

> inkomensgrens voor berekening bijzondere bijstand 
handhaven op 120% 

> geen drempelbedrag of administratieve drempel 
invoeren 

> (eventueel) aanpassen van de huidige berekening 
bijzondere bijstand bij een inkomen van 120% of 
meer: 

I. huidig beleid handhaven: 
- inkomen tot 120% van de bijstandsnorm: 
volledige vergoeding 

- inkomen > 120% van de bijstandsnorm: 
35% draagkracht 

II. inkomen tot 120% van de bijstandsnorm: 
volledige vergoeding 
- inkomen 120% tot 135% van de bijstandsnorm: 
50% draagkracht 

- inkomen > 135% van de bijstandsnorm: 
volledige draagkracht 

III. inkomen tot 120% van de bijstandsnorm: 
volledige vergoeding 
inkomen 120% tot 135% van de 
bijstandsnorm: 50% vergoeding 
kostensoort 

> bij berekening inkomen Wmo dezelfde 
berekeningssystematiek toepassen als bij de 
bijzondere bijstand 

> Ingangsdatum wijziging: nader te bepalen maar niet 
voor 1 januari 2010 

> het is noodzakelijk dat bij het maken van (nieuw) 
beleid aandacht besteed wordt aan de gevolgen 
die dit heeft of kan hebben voor de doelgroep 
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voorzieningen die mede bedoeld zijn 
voor de doelgroep minima 

Hoofdstuk 5: 

> In de loop van de komende maanden 
wordt beleid gemaakt of gewijzigd 
voor: 

voorziening in natura voor 
'Kinderen doen mee': OWS 
cultuurbijdrage 

Hoofdstuk 6: 

> Voor de komende jaren zijn de 
budgetten vastgesteld conform de 
programmabegroting. De verwachting 
is dat er geen onderschrijding zal zijn. 

Hoofdstuk 7: 

> Doelstelling van de gemeente is: 
de toegankelijkheid van 
voorzieningen bevorderen en de 
bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting 

minima (maatschappelijk effect / armoedeval). 
Geldt voor alle gemeentelijke afdelingen 

> bevordering bekendheid van het Jeugdsportfonds 
en het JOC (OWS). 

> Voortzetting, verbetering of aanpassing van beleid 
voor: 

Uitwerking convenant 'Kinderen doen mee' 
Uitwerking cultuurbijdrage in samenhang met 
convenant 
Langdurigheidstoeslag inkomensgrens 
handhaven 

- WWB-AOW wordt door de SVB uitgevoerd 
Korting die de gemeente ontvangt doorgeven 
aan de collectieve verzekerden en de doelgroep 
uitbreiden met AWBZ-verzekerden (gedeeltelijk) 
leenbijstand / debiteurenbeleid uitwerken 
energiebox uitwerken door RWO 
zonodig een aparte verordening voor 
voorzieningen die niet onder de bijzondere 
bijstand vallen 

> De budgetten zijn vastgesteld conform de 
programmabegroting. De verwachting is dat er geen 
onderschrijding zal zijn. Uitbreiding van 
voorzieningen minimabeleid zorgt ervoor dat de 
budgetten onder druk komen te staan en de 
taakstellingen niet gehaald zullen worden. 

> Een sociaal platform verbinden met het Wmo-
platform i.o. 

> Voorlichting naar de burger intensiveren. Het is 
noodzakelijk dat er een communicatieplan wordt 
opgesteld. 

> Maatschappelijke organisaties betrekken bij Wmo-
platform i.o. 

> Interne voorstellen uitwerken over 1-loket, verkorte 
aanvraag, Wmo en bijstand, bestandskoppeling, 
inlichtingenbureau. 

> Monitoren beleid met MER /Nibud 
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Bijlage 1 

Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau 
18 december2008 

Armoede gedaald in 2006 en 2007, maar in 2008 vrijwel stabiel 

° In 2006 verkeerden 623 duizend huishoudens onder de lage-inkomensgrens, 233 duizend a 
382 duizend huishoudens waren arm volgens de budgetgerelateerde grens 
• De armoede is in 2006 afgenomen ten opzichte van 2005; voor 2007 wordt een verdere daling 
verwacht 
• Meeste armoede onder eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen 
• Minder huishoudens geven aan moeilijk rond te komen 
• Lage inkomens geconcentreerd in de grote steden 

In 2006 hadden 623 duizend huishoudens een laag inkomen. Volgens de budgetgerelateerde grens 
waren 382 duizend huishoudens (niet-veel-maartoereikendvariant), respectievelijk 233 duizend 
huishoudens (basisbehoeftenvariant) arm. De armoede in Nederland is in 2006 gedaald na de eerdere 
lichte toename in 2005. Ramingen laten zien dat de daling ook in 2007 doorzet, maar dat in 2008 
stabilisatie lijkt op te treden. Dit is de hoofdconclusie uit het Armoedebericht 2008, een gezamenlijke 
publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP). 

Minder lage inkomens in 2006-2008 
De lage-inkomensgrens is afgeleid van het bijstandsniveau voor een alleenstaande in 1979, toen deze 
in koopkracht op zijn hoogst was. leder jaar wordt de grens aangepast voor de prijsontwikkeling zodat 
deze een vast koopkrachtbedrag vertegenwoordigt. In 2006 leefden volgens de lage-inkomensgrens 
623 duizend (9,3 procent) van de 6,7 miljoen huishoudens in armoede. In 2005 moesten nog 652 
duizend huishoudens (9,9 procent) van een laag inkomen rondkomen. Volgens ramingen neemt het 
aandeel huishoudens met een laag inkomen in 2007 relatief fors af tot 7,9 procent. Deze verwachte 
daling is grotendeels toe te schrijven aan de verdere verbetering van de inkomenspositie van 65-
plussers. In 2008 daalt het aandeel naar verwachting nog maar beperkt tot 7,6 procent. 

Ook minder armoede volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium 
De budgetgerelateerde grens is door het SCP ontwikkeld op basis van minimumvoorbeeldbegrotingen 
van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De niet-veel-maar-toereikendvariant van 
deze grens dekt de onvermijdbare uitgaven, zoals voor voedsel en kleding, en daarnaast in 
bescheiden mate uitgaven voor sociale participate. In 2006 verkeerden volgens de niet-veel-maar-
toereikendvariant 382 duizend huishoudens (5,7 procent) in armoede. Ook dit is minder dan in 2005. 
Toen bevond 6,2 procent van de huishoudens zich nog onder deze grens. Voor 2007 laten de 
ramingen een lichte daling van de armoede zien volgens dit criterium. Naar verwachting daalt het 
aandeel arme huishoudens tot 5,3 procent. In 2008 wijzen de ramingen op een lichte stijging van het 
percentage arme huishoudens naar 5,5 procent. 

Nauwelijks verandering volgens basisbehoeftencriterium 
De basisbehoeftenvariant van de budgetgerelateerde grens heeft uitsluitend betrekking op uitgaven 
die men moet doen voor goederen die in Nederland als onvermijdelijk gelden, zoals voedsel, kleding, 
wonen en persoonlijke verzorging. Volgens de basisbehoeftenvariant bleef de armoede onveranderd 
tussen 2005 en 2006. In 2006 leefden 233 duizend huishoudens (3,5 procent) onder deze grens, 
eenzelfde aandeel als in 2005. Voor 2007 laten de ramingen voor deze variant een lichte daling van 
de armoede zien. Naar verwachting daalt het aandeel arme huishoudens tot 3,3 procent. Voor 2008 
wordt eenzelfde percentage verwacht. 

Ramingen armoede 2009 
Op het moment dat het Armoedebericht ter perse ging, was bekend dat de ramingen van het Centraal 
Planbureau (CPB) voor de koopkrachtontwikkeling in 2009 zouden worden herzien. Inmiddels zijn 
deze gegevens beschikbaar gekomen en heeft het SCP deze verwerkt in een raming van de 
armoedecijfers voor 2009 (zie verder www.scp.nl). De combinatie van een gematigde 
werkloosheidsstijging met een verbeterende koopkracht, onder andere vanwege een lagere inflatie, 
heeft in 2009 een gunstig effect op de geraamde armoedepercentages. Volgens alle drie 
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armoedecriteria zal het aandeel arme huishoudens afnemen, en wel tot 6,8 procent (lage-
inkomensgrens), en respectievelijk 5,2 procent (niet-veelmaar-toereikendvariant) en 3,2 procent 
(basisbehoeftenvariant). 

Langdurige armoede licht gedaald in 2006 
Van de 623 duizend huishoudens met een laag inkomen in 2006 moesten er bijna 200 duizend al vier 
jaar of langer van een laag inkomen rondkomen. Dit komt neer op 3,3 procent van alle huishoudens 
en betekent een lichte daling ten opzichte van 2005, toen nog 3,5 procent van de huishoudens 
langdurig met armoede te kampen had. Volgens de niet-veel-maar-toereikendvariant van de 
budgetgerelateerde grens kwam een langdurig verblijf in armoede bij 1,2 procent van alle 
huishoudens voor, volgens de basisbehoeftenvariant was dat bij 0,4 procent het geval. Het gaat hier 
om respectievelijk 70 en 25 duizend huishoudens. 

Meeste armoede onder eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen 
Eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen en alleenstaanden tot 65 jaar verkeerden 
volgens zowel de lage-inkomensgrens als de budgetgerelateerde grens relatief het vaakst in armoede. 
In 2006 was het percentage eenoudergezinnen met een laag inkomen bijna vier keer zo groot als van 
alle huishoudens; bij alleenstaanden was dat percentage twee keer zo groot. Ook bij de 
budgetgerelateerde varianten waren de percentages bij eenoudergezinnen en alleenstaanden tot 65 
jaar bijna vier respectievelijk twee keer zo groot als bij alle huishoudens. Ook de herkomst speelt een 
belangrijke rol. Niet-westerse allochtonen moesten in 2006 bijna vier keer zo vaak als autochtonen 
rondkomen van een 
inkomen onder de lage-inkomensgrens respectievelijk beide varianten van de budgetgerelateerde 
grens. 

Huishoudens met een laag inkomen ervaren in 2007 minder vaak financiele problemen 
Het aandeel huishoudens dat aangeeft moeilijk rond te komen, is in 2006 en in 2007 gedaald. Wel 
was hier een duidelijk verschil tussen huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en 
huishoudens met een hoger inkomen. Bij de hogere inkomens zette de daling al in 2006 in, terwijl de 
omslag bij de huishoudens met een laag inkomen zich pas in 2007 voltrok. De vermindering in 
financiele problemen is in lijn met de in 2006 en 2007 flink aantrekkende economie. Dit ging gepaard 
met koopkrachtstijgingen. 
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Bijlage 2 

Overzicht instrumenten / regelingen in het kader van het minimabeleid 

(Wettelijke) regeling 
WWB 
WWB (artikel 36) 
Verordening per 1 januari 2009 
WWB (artikel 35) 
beleidsregels 
WWB (artikel 35) categoriaal 

WWB 
+ verordening re-integratie 
+ beleidsregels 
Minimabeleid 
+ beleidsregels 
Minimabeleid 
+ Invorderingswet 1990 
+ Model-Leidraad Invordering 

1990 VNG 
Zorg 
Nota schuldhulpverlening 

Zorg 
Wet maatschappelijke 
ondersteuning 
Verordening Wet 
maatschappelijke 
ondersteuning 2009 
Besluit maatschappelijke 
ondersteuning 2009 

Zorg 
overige prestatievelden Wmo 

Welzijn 

Welzijn 
Verordening Deelsubsidie 
peuterspeelzalen 

Welzijn 

Instrument 
Verordening toeslagen 2007 
Langdurigheidstoeslag 
Gewijzigd per 1 januari 2009 
Bijzondere bijstand individueel 

Forfaitair bedrag chronisch zieken en 
gehandicapten 
Collectieve zorgverzekering minima 

Re-integratie instrumenten 

Cultuurbijdrage (forfaitair bedrag) 

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en - belastingen 

Schuldhulpverlening 
Noodfonds (beleidsregels) 

Wmo 
individuele voorzieningen: 
hulp bij het huishouden 

- AWBZ 
woningaanpassingen 
rolstoelen 
vervoersvoorzieningen 

Informatie, advies en clientondersteuning 

leefbaarheid en sociale samenhang 
jeugdbeleid 
ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 
bevorderen van deelname aan het 
maatschappelijke verkeer 
verlenen van voorzieningen aan mensen met 
een beperking 
maatschappelijke opvang 
bevorderen van openbare geestelijke 
gezondheidszorg 
verslavingszorg 

Het Jeugd Onderwijs en Cultuurfonds (JOC) 
voor kinderen van 4-18 jaar 
bijdrage in de kosten van culturele en 
educatieve activiteiten (schoolreisje, excursie) 
materialen 
betaling cursussen met culturele en/of 
educatieve waarde 

Peuterspeelzalen 
- inkomensafhankelijke bijdrage bij inkomen dat meer 
bedraagt dan ong. 120% van de toepasselijke 
bijstandsnorm. Daaronder geen bijdrage. 
Jeugdsportfonds 

afdeling 
WIZ 
WIZ 

WIZ 

WIZ 

WIZ 

WIZ 

Facilitair bedrijf 
/ thesaurie 

WIZ 

WIZ 

PBZ 

OWS 

Stichting 
JOC/OWS 

OWS 

Stichting 
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Verminderde bijdrage 
Buitengewone uitgaven: 
aangifte formulier 
Particulier initiatief 

Financiele bijdrage voor contributie en 
sportkleding voor kinderen tot 18 jaar 
(minimuminkomen). 
Maximale bijdrage € 225. 

Reductie legeskosten bij minimuminkomen 
Wettegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg) 1 januari 2009 

Voedselbank 
Diaconaat / caritas 

Sportservice 
Den Helder 

PBZ 
Belastingdienst 

Berea c.s. 
div. kerken 
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Bijlage 3 

BS&F Nieuwsbrief-januari 2009 - 7e jaargang - nummer 1 

Collectieve Zorgverzekering levert minima € 200 per jaar op 

Deelname aan een Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) levert minima meer dan € 
80 miljoen per jaar op. Dat blijkt uit een door bureau BS&F uitgevoerd evaluatieonderzoek 
over 2007. De CZM blijkt een zeer succesvol instrument van gemeentelijk minimabeleid. Met 
bovendien nog veel potentie. 

Ruim 90% van de Nederiandse gemeenten heeft een Collectieve Zorgverzekering voor Minima 
(CZM) gesloten. Vooral sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet in 2006 heeft dit 
instrument van gemeentelijk minimabeleid een hoge vlucht genomen. De CZM wordt door bijna alle 
gemeenten gesloten met als primair doel om (via de zorgverzekeraar) het niet-gebruik van 
bijzondere bijstand voor medische kosten terug te dringen. Een toenemend aantal gemeenten 
maakt daamaast gebruik van de wettelijke mogelijkheid om, via de CZM, een bijdrage te leveren in 
de premie voor een aanvullende verzekering. In totaal gaat het bij deze bijdragen van gemeenten 
om ongeveer€ 34 miljoen per jaar. 
Gemeenten bedingen ook een forse korting op de premie voor de basisverzekering en de 
aanvullende verzekeringen. In totaal gaat het om een bedrag van € 50 miljoen per jaar. 
De bijdragen van gemeenten, in combinatie met de kortingen van de verzekeraars, leveren minima 
gemiddeld een voordeel van € 200 per volwassene, per jaar op. 

Een paar andere opvallende resultaten uit het onderzoek van BS&F: 

» Ongeveer 35% van de minima neemt deel aan een CZM. Dit cijfer is al jaren stabiel. De 
energie die gemeenten stoppen in het stimuleren van deelname aan de CZM verschilt sterk. 
De deelnamepercentages per gemeente lopen daardoor uiteen van 20% tot 55%. 

• Van alle vergoedingen die gemeenten verstrekken voor medische kosten loopt inmiddels 57% 
via de verzekeraar en nog maar 43% via de bijzondere bijstand. Dit levert gemeenten een 
grote besparing op de uitvoeringskosten op. 

• De bijdragen van gemeenten lopen uiteen van € 34 tot € 185 per volwassene per jaar. 
• De premiekorting die zorgverzekeraars verlenen aan deelnemers aan de CZM loopt uiteen 

van nihil tot € 250 per volwassene per jaar. Er is 1 verzekeraar die principieel weigert 
collectiviteitskortingen te geven. 

• De door gemeenten gehanteerde inkomensgrens voor deelname varieert van 100% tot 130% 
van het sociaal minimum. 

• Gemeenten kunnen de resultaten van de CZM nog verder verbeteren door te investeren in 
een hogere deelname en/of een hogere bijdrage per deelnemer. 

Herkomst cijfers 
De hiervoor genoemde cijfers zijn gebaseerd op door BS&F uitgevoerde evaluatieonderzoeken over 
2007 in 200 gemeenten met een CZM. De uitkomsten zijn vervolgens vertaald naar alle 400 
gemeenten met een CZM 
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Bijlage 4 

Toespraak Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op Voedselbankenconferentie, 3 december 2008. 

Dames en heren, harteiijk welkom. Ik ben blij dat u met zo velen gehoor hebt willen geven aan onze 
uitnodiging om vandaag te praten over hoe we als overheid, gemeenten en voedselbanken meer en 
beter met elkaar kunnen samenwerken. Er zijn in Nederland meer dan honderd voedselbanken actief, 
waarvan zo'n 15.000 mensen regelmatig gebruikmaken omdat ze, om welke reden dan ook, niet rond 
kunnen komen. Uit een voorlopig onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van de gemeenten mensen 
doorverwijzen naar een voedselbank. Toch zou het - om maar meteen met de deur in huis te vallen -
beter zijn als de gemeente zelf directe hulp zou bieden. Want alleen duurzame hulp biedt structurele 
hulp. Wat niet wegneemt dat ik heel erg blij ben met de inzet van de vele vrijwilligers bij de 
voedselbanken en de hulp die u even zovele mensen biedt. 

Ik heb in het verleden het bestaan van voedselbanken meer dan eens een smetje op het blazoen van 
onze sociale zekerheid genoemd. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Want met het huidige 
welvaartsniveau, met de huidige voorzieningen zouden ze er niet hoeven te zijn. Ik heb ooit als 
wethouder gezegd me te schamen voor voedselbanken. Het is jammer dat ons stelsel van sociale 
zekerheid kennelijk niet honderd procent sluitend te maken is. Het is bijna dekkend. Inderdaad bijna. 
Toch mogen we de voedselbank nooit beschouwen als een deel van ons stelsel van sociale 
zekerheid. Naar internationale maatstaven hebben we een stelsel dat grenst aan het perfecte. Ons 
sociaal minimum is bijna het hoogste van de EU. Het systeem is vooral bedoeld om te ondersteunen 
en te activeren. In de praktijk is het echter nog niet perfect. Dat zou pas het geval zijn als er geen 
15.000 mensen regelmatig voor hulp aanklopten bij de voedselbank. Maar de groep is relatief klein als 
je het afzet tegen de groep die we wel weten te bereiken: namelijk 1 miljoen huishoudens met een 
inkomen tot 20% boven het minimum. 
Daarmee wil ik de 15.000 niet wegrelativeren of me er bij neerleggen. ledere man of vrouw die we om 
welke reden dan ook niet kunnen bereiken en die daardoor in grote problemen komt, is er een te veel. 
Nu zullen er altijd mensen zijn die pech hebben in het leven en daardoor in financiele problemen 
raken. Bijvoorbeeld door psychische aandoeningen. Mensen voor wie arbeid geen perspectief is en 
voor wie een beschaafde samenleving zorg draagt. Het zijn vaak mensen die moeilijk bereikbaar zijn. 
Met wie je soms alleen door de brievenbus kunt communiceren omdat ze zich letterlijk en figuurlijk 
afsluiten voor hulp. Maar die we wel willen helpen. Dat is ook de reden waarom ik vind dat we als 
overheid ook achter de voordeur moeten kunnen kijken. 

Je kunt ook pech hebben als gevolg van een scheiding. Arbeidsongeschikt worden waardoor je 
inkomen dramatisch daalt. Ook dat is vaak niet te voorzien. En dan heb je de mensen die zich door 
eigen toedoen in de nesten werken. Die schulden maken. Kortom; de redenen waarom iemand 
gebruik maakt van een voedselbank zijn heel divers. Feit is wel dat het vaak mensen betreft die veelal 
niet weten dat ze voor heel veel hulp ook bij hun gemeente terecht kunnen, dan wel de overheid juist 
mijden. Wat de voedselbanken in ieder geval hebben aangetoond is dat de coordinate van de 
hulpverlening in veel gemeenten een probleem is. En dat terwijl juist de gemeente in heel veel 
gevallen hulp kan bieden. Of het nou om schuldsanering of het zoeken van een woning gaat. 
Voedselbanken zouden ook veel meer moeten doorverwijzen, iets meer dan de helft doet dat -
gelukkig- inmiddels. Ook zouden de vrijwilligers bij de voedselbanken daarover beter gei'nformeerd 
moeten zijn. Maar het mag nooit de bedoeling zijn dat voedselbanken de rol van reguliere 
hulpverlening ovememen. Het is altijd additioneel. Noem het noodhulp. Voedselbanken bieden geen 
structurele oplossing. Een voedselpakket is geen oplossing om mensen duurzaam uit de armoede te 
helpen. Daar is de reguliere hulpverlening voor. En gelukkig zie je steeds meer vormen van 
samenwerking. Gemeenten die bijvoorbeeld loketten op de locaties van de voedselbanken openen om 
de klanten direct van dienst te kunnen zijn, zoals ik recentelijk -op werkbezoek- in Groningen zag. 

Ik ben er op tegen dat gemeenten mensen doorverwijzen naar de voedselbank in plaats van zelf hulp 
te bieden. Hoewel ik erken dat het in sommige gevallen niet anders kan. Ik zal u een voorbeeld 
noemen. 
Bij een bezoek aan de voedselbank in Katwijk ontmoette ik een man die een baan had. Keurig 2.200 
euro per maand verdiende en toch moest aankloppen bij de voedselbank. Omdat hij met een schuld 
van 50.000 euro bij de bank zoveel moest aflossen dat er weinig overbleef om te besteden. In dat 
geval kun je als overheid niets anders dan inzetten op schuldsanering en preventie. We hebben een 
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nieuwe wet in de maak om schuldhulpverlening ook een wettelijke taak van gemeenten te maken. 
Gemeenten kunnen mensen helpen bij het maken van betere afspraken over aflossing van de 
schulden. Ze beschikken doorgaans overfondsen voor bijzondere noden. Die fondsen kunnen snel en 
flexibel worden ingezet om doorverwijzing naar een voedselbank tegen te gaan. Gemeenten die zo'n 
fonds niet hebben, kunnen er eentje opzetten. In veel, misschien wel de meeste andere gevallen kun 
je je afvragen of gemeenten niet veel meer kunnen doen dan doorverwijzen. Dat betekent inzetten op 
meer mensen aan het werk en het terugdringen van niet-gebruik van aanvullende 
inkomensvoorzieningen. 
Gebleken is dat de voedselbank door de jaren heen een belangrijke vindplaatsis geworden voor 
mensen die geen of onvoldoende gebruikmaken van inkomensvoorzieningen. Ook adviseer ik: Maak 
regelingen toegankelijker, vereenvoudig formulieren. Het Rijk doet dat ook. Bovendien wordt goed 
naar de toeslagen gekeken, om ook deze eenvoudiger en toegankelijker te maken. 
Wat doen we nog meer? 
• We gaan de bijstand voor ouderen overhevelen naar de SVB. 
• Geld is vrijgemaakt voor ouderen om tegemoet te komen in de energiekosten. 
• Er is € 350 miljoen extra naar gemeenten gegaan voor armoedebeleid en schuldhulpverlening. 
• Gemeenten kunnen het inkomensbeleid van het Rijk met gemeentelijk maatwerk aanvullen. 

Zij staan het dichtst bij de burger en zijn daardoor ook het beste in staat om te beoordelen wat nodig 
is: Gezinnen met kinderen die op de armoedegrens leven subsidieren met een tegemoetkoming in de 
ouderbijdragen, schoolreisjes, schoolboeken, reisgeld voor het openbaar vervoer of een fiets en 
computers met internetaansluiting. Armoede is meer dan alleen een laag inkomen. Het heeft vooral te 
maken met onvoldoende mee kunnen doen. Een gebrek aan kansen. Werk is en blijft de beste weg uit 
de armoede. Dat betekent ook investeren in mensen. Zorg voor opleidingskansen voor wie dat nodig 
heeft, bijvoorbeeld alleenstaanden en jongeren. Zorg dat kinderen zich kunnen ontplooien. We 
hebben met zijn alien afgesproken in deze kabinetsperiode het aantal kinderen dat om redenen van 
armoede niet meedoet, met zeker de helft omlaag te brengen. Ook vandaag worden er weer 
kinderconvenanten met gemeenten getekend. Om, zoals dat heet, de reproductie van armoede 
tegengaan. Ik wil dat er een eind komt aan het automatisme dat kinderen uit arme gezinnen, en 
onevenredig vaak zijn het allochtone gezinnen, minder kansen hebben dan andere kinderen. Want het 
overdragen van armoede van ouder op kind is niet eerlijk. leder kind is gelijk. Wat ik de afgelopen 
jaren vooral heb geleerd is dat armoedebeleid niet alleen het verstevigen van de materiele positie van 
mensen inhoudt. Maar dat armoedebeleid investeren is in mensen. Ik zeg altijd maar: Een tas 
boodschappen is beperkt houdbaar. Hoe belangrijk ook, het brengt mensen niet echt in de positie dat 
ze krachtiger worden om hun eigen toekomst aan te kunnen. 

U hebt ongetwijfeld de Frogers op TV gezien. Maar stel nou dat ze een echt bijstandgezin zouden zijn, 
zonder vermogen. Gemakshalve situeren we ze even in Utrecht. Uit de informatie op de websites 
www.berekenuwrecht.nl en www.utrecht.nl blijkt dat ze aanspraak kunnen maken op een pas die 
korting geeft op sport, recreatie, cursussen, musea, theater, dagtochtjes etc. Verder komen ze in 
aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en het waterschap. Voor een 
collectieve verzekering met korting op de premie. Verder een computer voor het oudste kind dat in het 
voortgezet onderwijs zit en een eenmalige bijdrage van honderd euro voor een internetaansluiting. 
Ook andere schoolkosten worden vergoed tot een maximum van honderd euro. Er zijn 
tegemoetkomingen in de ziektekosten. Er is een langdurigheidstoeslag: € 486 per jaar bij langer dan 5 
jaar in de bijstand. Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die voortvloeien uit bijzondere 
omstandigheden: Overblijfkosten, dieetkosten, extra stookkosten, de kapotte wasmachine wordt 
vervangen etc. En dan ben ik vast niet compleet. Maar de conclusie is dat al met al deze 
vergoedingen op kunnen lopen tot € 1.500 en 2.000 per jaar of meer, uiteraard afhankelijk van de 
situatie. Het zou goed zijn als op TV de Frogers, op bezoek bij de voedselbank, daar ook op zouden 
worden gewezen. 

Het is mijn stellige overtuiging dat gemeenten veel meer mogelijkheden hebben (meer nog dan ze 
vaak denken), dan wel kunnen ontwikkelen om net als voedselbanken ook hulp in natura te bieden. 
Veel gemeenten kennen fondsen 'bijzondere noden', maar omdat die fondsen nauwelijks bekend zijn 
wordt er ook nauwelijks gebruik van gemaakt. Ik heb met de vier grote steden onlangs uitvoerig 
hierover gesproken en zij hebben mij beloofd deze fondsen vakerte zullen inzetten. En mensen er op 
te attenderen in plaats van ze door te verwijzen naar voedselbanken. 
En dat zouden meer gemeenten moeten doen. Ik wil bij deze de gemeenten die geen fondsen 
hebben, oproepen ze te creeren. Zodat je op grond van bijzondere overwegingen mensen alsnog kunt 
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helpen. Net zo snel en adequaat als de voedselbanken. En als mensen dan al bij voedselbanken 
terechtkomen is net belangrijk ze daar zo snel mogelijk te begeleiden. Ook dat zag ik in Groningen 
waar op de locatie van de voedselbank ook onderwijs en coaching wordt aangeboden. 

Ik wil dat gemeenten en voedselbanken op het lokale niveau met elkaar afspraken maken. In het 
bestuurlijk akkoord heb ik met de VNG afgesproken de samenwerking tussen gemeenten en 
voedselbanken te verbeteren. Samen met een aantal gemeenten, de VNG en een voedselbank heb ik 
een concept intentieverklaring voor betere samenwerking opgesteld, die vandaag zal worden 
ondertekend. Deze intentieverklaring biedt een basis die gemeenten en voedselbanken verder kunnen 
aanvullen. Ook met de vandaag gepresenteerde Toolbox met goede voorbeelden van samenwerking, 
is een instrument ontwikkeld dat bijdraagt aan de verbetering van de samenwerking. 

Een laatste punt waar ik nog uw aandacht voor vraag is de verkleuring van de armoede. En dan heb ik 
het over allochtone gezinnen waar uit culturele of religieuze overtuiging alleen de man werkt. Die is 
vaak laagopgeleid met geen al te grote arbeidsmarktperspectieven. Dat betekent dat het 
gezinsinkomen altijd laag zal zijn. 
Mijn pleidooi: Help ook de vrouw aan werk. Ik geef u het voorbeeld van de gemeente Gorinchem die 
momenteel actief bezig is met het aan de slag helpen van allochtone vrouwen. Een heel specifiek 
project in het kader van de nuggers-aanpak. Het succes ligt bij een Turkse medewerkster die ze in 
dienst hebben en die Turkse vrouwen op een heel eenvoudige manier benadert met de vraag: Wilt u 
met een paar dagen werken in de week duizend euro per maand verdienen? En luidt het antwoord ja, 
dan kan de vrouw direct de volgende dag beginnen. Het is een groot succes. Het plan was tussen de 
zomer en eind van het jaar 25 vrouwen aan het werk te helpen. Dat is nu al opgeschroefd naar 100. 
Duizend euro per maand er bij is pas echte armoedebestrijding. Je zou ook naar oudere kinderen in 
het gezin kunnen kijken. Of zij ook niet door middel van een bijbaantje een bijdrage kunnen leveren. 
Niet zozeer aan de huishoudpot, maar ik denk bijvoorbeeld aan het kopen van eigen kleding. Dat leidt 
ook weer tot verlichting van de uitgaven. Ik kocht van mijn eerste salaris voor 27,50 gulden op de 
markt een jas voor mijn zus. Het is helemaal niet erg te onderkennen dat je in een armoedige positie 
zit als je je tegelijkertijd voorneemt daar ook wat aan te doen. Het is prima als de overheid er bij kan 
helpen, maar mooier is het als je jezelf uit die situatie ontworstelt. De ervaring leert dat velen dat 
gedaan hebben en dat het hen geen windeieren heeft gelegd. En zo is het uiteindelijk met heel veel 
mensen goed gekomen. Ik geloof niet dat een voedselpakket van twee maaltijden in de week 
gedurende een aantal weken een structurele oplossing is. Het is een pleister. Geen geneesmiddel. En 
het is prima dat er een pleister wordt aangeboden. Maar het gaat mij, het gaat het kabinet, om 
duurzame hulp. En dat doen we samen. 

Ik dank u wel. 
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Bijlage 4a 
Intentieverklaring samenwerking voedselbanken en gemeenten. 

Toelichting 
Hierbij treft u aan de intentieverklaring 'Samenwerking voedselbanken en gemeenten'. De 
intentieverklaring is bedoeld als overkoepelend document dat gemeenten en voedselbanken samen 
op lokaal niveau verder kunnen aanvullen. Ook andere hulpverlenende instanties, zoals 
schuldhulpverlening of maatschappelijk werk, kunnen hierbij betrokken worden. Door op lokaal niveau 
de intentieverklaring te bespreken en indien gewenst ook aan te vullen, kan de intentieverklaring op 
maat worden gemaakt voor de eigen specifieke situatie. De bedoeling is voorts dat gemeenten en 
voedselbanken uitvoering zullen geven aan de ondertekende intentieverklaring. 
Uit het ondertekenen van de overkoepelende intentieverklaring vloeien geen juridische verplichtingen 
voort voor de voedselbank noch de gemeente. Door het ondertekenen van deze intentieverklaring 
geeft u aan dat u als voedselbank en gemeente gezamenlijk concreet actie gaat ondememen om tot 
een betere samenwerking te komen. Voor sommige gemeenten betekent dit een eerste stap op weg 
naar samenwerking en voor andere gemeenten een intensivering van de samenwerking. In een aantal 
gemeenten hebben voedselbanken en gemeenten al een intentieverklaring getekend of zijn er op 
andere wijze afspraken gemaakt en is het een herbevestiging van eerder gemaakte afspraken. 
Op 3 november zal staatssecretaris Aboutaleb samen met een aantal wethouders en 
vertegenwoordigers van voedselbanken zijn handtekening zetten onder de overkoepelende 
intentieverklaring. Hiermee geven zij het startschot voor de rest van de gemeenten en voedselbanken 
om de intentieverklaring op lokaal niveau te bespreken en te ondertekenen. De intentieverklaringen op 
lokaal niveau zullen ondertekend worden door de wethouder en de vertegenwoordiger van de 
voedselbank. 

Staatssecretaris Aboutaleb zal na een half jaar inventariseren hoeveel gemeenten en voedselbanken 
een intentieverklaring ondertekend hebben en welke effecten dit heeft. 

Concept intentieverklaring 
De ondergetekende: 
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer A. Aboutaleb, wethouders en 
vertegenwoordigers van voedselbanken 
Overwegende dat: 

• Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten en voedselbanken een 
gezamenlijk streven hebben om de gevolgen van armoede te verlichten en mensen duurzaam 
uit de armoede te helpen. 
• Alle partijen zich vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid voor deze doelgroep inzetten. 
• Om rond te kunnen komen mensen optimaal gebruik moeten maken van alle 
(gemeentelijke)voorzieningen waar zij voor in aanmerking komen. 
• De klant centraal staat en samenwerking tussen de voedselbank en gemeente daar aan 
bijdraagt. 

Spreken de intentie uit: 
• Dat gemeente en de voedselbanken zich actief inzetten om de participate, de 
perspectiefrijke uitstroom naar reguliere hulpverlening en de zelfredzaamheid van de 
gebruikers van de voedselbanken te bevorderen. 
• Samen te werken om het gezamenlijk streven om mensen duurzaam uit de armoede te 
helpen en armoede te verlichten te realiseren. 
• Het gebruik van (gemeentelijke)voorzieningen en re-integratietrajecten te stimuleren. 
• De vertrouwensband tussen voedselbank en de doelgroep te respecteren. De samenwerking 
wordt op zodanige wijze vormgegeven dat die vertrouwensband niet wordt geschaad. De 
voedselbank zal haar klanten actief op (gemeentelijke) voorzieningen wijzen die bijdragen aan 
een structurele oplossing voor de gebruikers van de voedselbank omdat gebruikmaking van 
de voedselbank een tijdelijk uitgangspunt is. 
• Dat voedselbanken, waar mogelijk en gewenst, gefaciliteerd zullen worden door gemeenten. 
• Samen actief op zoek te gaan naar goede voorbeelden van samenwerking tussen 
voedselbanken en gemeenten en deze ook actief onderling uit te wisselen en te verspreiden. 
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Bijlage 5 Cijfers gemeente Den Helder 

Raming voor het jaar: 2008 

Tabel 1: Omvang en samenstelling doelgroep armoedebeleid (cumulatief) 
Aantal huishoudens met een inkomen tot...% van het sociale minimum 

Zelfstandigen 
Werknemers 
Bijstand/WW 
Arbeidsongeschikten 
Pensioenontvangers 
Niet ingedeeld 
Totaal 

101% 

360 
253 
654 

85 
146 
57 

1552 

105% 

377 
290 
757 
120 
257 
106 

1904 

110% 

401 
341 
838 
149 
370 
184 

2281 

115% 

455 
483 
919 
194 
607 
234 

2891 

120% 

520 
671 
967 
235 
824 
262 

3475 

125% 

584 
918 

1008 
278 

1022 
276 

4083 

130% 

642 
1262 
1037 
321 

1207 
298 

4763 

—| H Niet ingedeeld 
H Pensioenontvangers 
• Arbeidsongeschikten 
• Bijstand/WW 
H Werknemers 
I I Zelfstandigen 

101% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 

inkomen tot...% van sociaal minimum 

Tabel 2: Omvang en samenstelling doelgroep armoedebeleid (per inkomenscategorie) 

Aantal huishoudens per inkomenscategorie (Percentage van het sociale minimum) 

Zelfstandigen 

Werknemers 

Bijstand/WW 

Arbeidsongeschikten 

Pensioenontvangers 

Niet ingedeeld 

0% tot 
101% 
360 

253 

654 

85 

146 

57 

1552 

102% tot 
105% 
17 

37 

103 

35 

112 

50 

350 

106% tot 
110% 
24 

51 

81 

29 

113 

78 

372 

111% tot 
115% 
54 

142 

81 

45 

237 

50 

606 

116% tot 
120% 
65 

188 

48 

41 

217 

28 

582 

121% tot 
125% 
65 

247 

41 

43 

198 

14 

604 

126% tot 
130% 
58 

344 

30 

43 

185 

21 

677 

Bronvermelding verplicht: 'Berekend met de Stimulansz-minimasite'. 
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Toelichtingen 

Toelichting categorie bijstandAA/W 
Het CBS heeft de categorieen bijstand en WW-gerechtigden samengevoegd. We vinden het 
onverantwoord om zelf deze categorieen toch te splitsen. 
U verwacht wellicht een groter aantal bijstandsgerechtigden in de verschillende categorieen. 
Belangrijkste redenen waarom (a) het aandeel huishoudens met bijstandsuitkering per 
inkomenscategorie klein is en (b) ook op hogere inkomensniveaus huishoudens met een 
bijstandsuitkering aanwezig zijn: 

» Een deel van de huishoudens heeft een bijstandsuitkering als aanvulling op een ander 
inkomen. Het huishouden is in veel gevallen door het CBS daarom ondergebracht in de 
categorie van dat andere inkomen. 

a Het CBS kijkt naar het jaarinkomen. Wanneer een huishouden 5 maanden een 
bijstandsuitkering heeft ontvangen en in de overige 7 maanden een ander inkomen, dan is het 
huishouden in veel gevallen door het CBS ondergebracht in de categorie van dat andere 
inkomen. 

<» Een deel van de huishoudens met een bijstandsuitkering heeft een hoger inkomen dan de 
norm, bijvoorbeeld als gevolg van inkomensvrijlating bij deeltijdwerk. 

<» Een deel van de huishoudens met een bijstandsuitkering heeft een hoger jaarinkomen dan de 
norm, bijvoorbeeld door toeslagen of doordat er in dat jaar een aantal maanden een hoger 
inkomen is geweest uit bijvoorbeeld betaald werk. 

Sociaal minimum 
Het sociale minimum (of het beleidsmatige minimum) is het wettelijke bestaansminimum zoals dat in 
de politieke besluitvorming is vastgesteld. Om te kunnen beoordelen of het inkomen van een 
huishouden onder het minimum valt, moet aan de hand van de regelgeving worden vastgesteld welke 
norm voor het desbetreffende huishouden van toepassing is. De norm voor een eenoudergezin met 
twee kinderen bedraagt bijvoorbeeld 90% van de bijstandsuitkering van een echtpaar, aangevuld met 
de (leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. Bij 65-plussers is het bedrag aan AOW-pensioen als norm 
gekozen. Het waargenomen inkomen van huishoudens die uitsluitend zijn aangewezen op een 
uitkering op het niveau van het sociale minimum, wijkt soms in geringe mate af van de vastgestelde 
normbedragen. 

Zelfstandigen 
Inkomen uit ondememing is de bron waar een huishouden in een jaar het meeste inkomen uit 
ontvangt. Bij deze indeling worden de inkomensbestanddelen van alle leden van het huishouden 
samengeteld. Indien een van de leden van het huishouden inkomen uit eigen ondememing heeft, 
wordt deze bron ongeacht de hoogte van het bedrijfsresultaat (dus ook als er sprake is van een 
verlies) als voornaamste inkomensbron van het huishouden aangemerkt. Aan deze categorie zijn ook 
huishoudens toegevoegd waarvoor inkomen uit vermogen de voornaamste inkomensbron 
vormt. 

Werknemers 
Inkomen uit arbeid in loondienst is de bron waar een huishouden in een jaar het meeste inkomen uit 
ontvangt. Bij deze indeling worden de inkomensbestanddelen van alle leden van het huishouden 
samengeteld. 

BijstandAA/W 
Een bijstandsuitkering of werkloosheidsuitkering is de bron waar een huishouden in een jaar het 
meeste inkomen uit ontvangt. Bij deze indeling worden de inkomensbestanddelen van alle leden van 
het huishouden samengeteld. Het inkomen bestaat vooral uit een bijstandsuitkering (WWB) of 
uitkering WW (Werkloosheidswet) en wachtgeld. 

Arbeidsongeschikten 
Het inkomen bestaat vooral uit een uitkering ZW (ziektewet), WAO (Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering), WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) en 
uitkeringen van particuliere verzekering i.v.m. ziekte en arbeidsongeschiktheid. 
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Pensioenontvangers 
Het inkomen bestaat vooral uit een uitkering AOW (Algemene ouderdomswet), Anw (Algemene 
Nabestaandenwet), pensioen, lijfrente. 

Overig / niet-ingedeeld 
Het inkomen bestaat vooral uit een studiebeurs en alimentatie ontvangen van de ex-echtgeno(o)t)e), 
een uitkering Wajong (Wet arbeidsongeschikt-heidsvoorziening jonggehandicapten), IOAW (Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, IOAZ (Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en BBZ 
(Bijstandsbesluitzelfstandigen). 
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Bijlage 6 Advies Clientenadviesraad WWB 

Clientenadviesraad WWB 
p/a afdeling Werk, Inkomen en Zorg 
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

AAN: de gemeente Den Helder 
afdeling Werk, Inkomen en Zorg 
t.a.v. dhr. H. Brederveld 

Den Helder, 27 april 2009 

Onderwerp: Gevraagd advies beleidsnota minimabeleid 

Bijlage : ons advies 

Geachte heer Brederveld, 

Wij hebben ons gebogen over het gevraagde advies: beleidsnota minimabeleid. 

In de bijlage een uitvoerig verslag van dit advies. 

Wij hopen u voldoende gei'nformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groeten, 

C.J. van den Blink 
voorzitter 

E. Wassink 
secretaris 
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Bijlage: brief dd. 27 april 2009 gevraagd advies Nota minimabeleid 

Gevraagd advies Nota Minimabeleid, ontvangen maart 2009 

Hoofdstukl. 
Samenvatting: 

Langdurige armoede leidt tot sociale uitsluiting 

In deze omschrijving kunnen wij ons vinden. 

1.2.3 
De armoedeval 
Zie noot 1** biz. 5 

Hoofdstuk 2. 
Samenvatting: 

Het huidige minimabeleid kenmerkt zich door individueel maatwerk 

2.4 
Verstrekking van bijzondere bijstand, na toetsing artikel 15 en 16 WWB, op grond van individueel 
maatwerk en categoriale bijstand handhaven 

Hier zijn wij het mee eens. 

Hoofdstuk 3. 
Samenvatting: 

Inkomensgrens en draagkracht percentages 

3.5 
-inkomensgrens voor berekening bijzondere bijstand handhaven op 120% 

Hier zijn wij het mee eens. 

-geen drempelbedrag of administratieve drempel invoeren 
Hier zijn wij het mee eens. 

-Wijziging van de huidige percentage draagkracht bijzondere bijstand conform WMO 
systematiek. 

Hier gaan wij mee accoord indien er vastgesteld wordt: variant III 

1 van 6 

-Bij de vaststelling van het inkomen vervoersbudget WMO dezelfde 
inkomstenberekening toepassen als bij de WWB / bijzondere bijstand. 

Hier zijn wij het mee eens. 

Hoofdstuk 4. 
Samenvatting: 

Naast materiele voorzieningen zijn er op andere gemeentelijke beleidsterreinen 
Veel immateriele voorzieningen die mede bedoeld zijn voor de doelgroep minima 

4.3 
-Het is noodzakelijk dat bij het maken van (nieuw) beleid aandacht besteed wordt aan deze 
doelgroep door hen ook als zodanig te benoemen. 
Dit bevordert de onderlinge samenhang van beleidsvelden. 

Hier zijn wij het mee eens. 

-Bij het maken van beleid rekening houden met financiele gevolgen voor burger in relatie tot 
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armoedeval (geldt voor alle gemeentelijke afdelingen) 
Hier zijn wij het mee eens. 

-het Jeugdsportfonds en het JOC meer onder de aandacht brengen van de doelgroep / 
intermediairs. Dit sluit aan op het "bevorderen van gebruik voorzieningen" in hoofdstuk 7 
van deze nota. 

Hier zijn wij het mee eens. Het is belangrijk om dit bij scholen en sportverenigingen 
onder de aandacht te brengen en dit bekend te maken bij de ouders/verzorgenden. 

Hoofdstuk 5. 
Samenvatting: 

In de loop van de komende maanden wordt beleid gemaakt ofgewijzigd voor: 
voorziening in natura voor "Kinderen doen mee"OWS 
cultuurbijdrage 

5.1 
Convenant "Kinderen doen mee". Een voorziening in natura. 

Hier zijn er het mee eens. Veel ouders zullen dit geld besteden waar het voor bedoeld 
is. Er zullen ook ouders zijn die, doorwelke financiele omstandigheid ook, er andere 
noodzakelijke uitgaven van gaan betalen. Kinderen moeten mee kunnen doen. 
Een voorziening in natura, in dit specifieke geval, een juiste keuze. 

2 van 6 
Cultuurbijdrage. 

Wij willen een voortzetting in afgeslankte vorm van deze bijdrage voor volwassenen. 
De bedragen aanpassen omdat kinderen een aparte regeling hebben/krijgen. 
Niet in natura maar een geldbedrag uitkeren. De mensen moeten zelf kunnen bepalen 
waarze het aan uitgeven. Vereniging, bibliotheek, schouwburg, bioscoop enz. 
Geen betutteling. 
Bedragen 2009: Alleenstaanden en alleenstaande ouder 90,50 

Echtpaar en echtpaar met kinderen 127,50 

5.2 
Langdurigheidstoeslag. 

Ons advies is bij u bekend. 

Ouderen met een onvolledig AOW-pensioen. 
Wij zijn blij dat de gemeente de overdracht al per 1 juni 2009 laat plaats vinden 
i.p.v. 1 januari 2010. 

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) 
Zie noot 2** op bladzijde 5 en 6. 

Collectieve Zorgverzekering Minima. 
Hogere korting doorgeven aan de collectieve verzekerden / AWBZ verzekerden (gedeeltelijk) 

Wij zouden graag zien dat de korting van 7% volledig aan de collectief verzekerden 
doorgegeven wordt. 
Nu is de korting 3% 2,79 euro per maand. 7% korting 6,51 euro per maand. 

De gemeente betaalt 11,32 euro per maand per verzekerde voor de aanvullende 
verzekering. De verzekerde met module B krijgt 4,00 euro korting bij Unive. 
De verzekerde krijgt nu totaal 6,79 euro korting per maand (incl. 3%). 
Het verschil 7,32 (11,32 - 4,00) is voor de hogere vergoedingen die Unive betaalt 
aan de collectief verzekerden. 

Energiebox / spaarlampen 
Verstrekking van waardebonnen om spaarlampen aan te schaffen bij een Helders 
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bedrijf. De mensen kunnen dan zelf de lampen uitzoeken waar ze wat aan hebben. 
Een energiebox is niet onze keuze. Wat doe je hierin en hebben de mensen hier echt 

wat aan. 

3 van 6 
Hoofdstuk 6 
Samenvatting: 

Voor de komende jaren zijn de budgetten vastgesteld conform de programma-
Begroting. De verwachting is dat er geen overschrijding is. 

Het is noodzakelijk dat de raad aangeeft op welke onderdelen zij het minimabeleid 
wil verbeteren en intensiveren en welk budget daarvoor wordt vrijgemaakt. 

Wij vragen de gemeenteraad meer geld beschikbaar te stellen voor 
de categoraie bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten. 
Hierdoor kan de financiele positie van deze groep verbeterd worden. 
Zie noot 2 ** op bladzijde 5 en 6. 

Voor de voortzetting in afgeslankte vorm van de cultuurbijdrage voor volwassenen 
vragen wij de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen. (vanaf 2009 is hier geen 
budget voor beschikbaar). 

Om de extra uitgave te kunnen bekostigen bij wijziging vaststelling inkomen 
vervoersbudget kan de gemeenteraad het gereserveerde bedrag aan WMO-gelden 
beschikbaar stellen. 

Voor de extra uitgaven uitbreiding doelgroep collectieve verzekering en de 
verstrekking van waardebonnen voor spaarlampen vragen wij de gemeenteraad geld 
beschikbaar te stellen. 

Hoofdstuk 7. 
Samenvatting: 

Doelstelling van de gemeente is: de toegankelijkheid van voorzieningen bevorderen 
En de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 

-een middel om dat doel te bereiken is de voorlichting naar de burger te intensiveren. Het is 
noodzakelijk dat er een communicatieplan wordt opgesteld 

Wij zijn van mening dat de afdeling Werk, Inkomen en Zorg al goede voorlichting 
geeft. 

-het is noodzakelijk om op uitvoeringsniveau de maatschappelijke organisaties meerte betrekken en 
te komen tot het opzetten van een sociaal platform 

Er bestaat al een Sociaal Beraad. Onderzocht moet worden of aan een sociaal platform 
behoefte is. 

-interne voorstellen uitwerken over 1-loket, verkorte aanvraag, WMO en bijstand, bestandskoppeling, 
inlichtingenbureau 

Wij wachten op deze voorstellen voordat wij hier een oordeel over kunnen geven. 

4 van 6 

Noot l** bij 1.2.3. De armoedeval. biz. 1 
Per 1 januari 2009 is de aftrek bijzondere ziektekosten chronisch zieken/gehandicapten 
veranderd. Dit heeft voor veel mensen uit deze doelgroep emstige financiele gevolgen. 
Per 1 januari 2009 kan deze groep alleen nog de specifieke kosten aftrekken. 
Gevolg: Het belastbaar inkomen is hogerdan voorgaande jaren. Men ontvangt minder 

huur/zorgtoeslag. 
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Een voorbeeld uit de praktijk: 
Client met een WAO uitkering, komt in aanmerking voor bijzondere bijstand en de individuele 
voorzieningen WMO. 
Belastbaar inkomen na aftrek ziektekosten/buitengewone lasten teruggave 
2007 16056,00 14385,00 549,00 
2008 17208,00 15442,00 577,00 
2009 18000,00 (geschat) niet bekend niet bekend 

Het toetsinginkomen voor de toeslagen (bedragen na aftrek) is te laag geschat voor 2009 . 
De belastingdienst heeft geen rekening gehouden met de veranderingen in de aftrek ziektekosten of 
andere buitengewone uitgaven. Dit moet aangepast worden omdat de mensen 
misschien te veel toeslag(en) ontvangen en dit terugbetaald moet worden. 
Na een nieuwe berekening (schatting) voor 2009 blijkt dat er per maand: 
57,00 euro minder huur/zorgtoeslag wordt ontvangen i.v.m. wijziging aftrek bijzondere ziektekosten. 
Hier mag je van armoedeval spreken. 

(Het definitieve toetsingsinkomen over 2009 is pas begin 2010 bekend) 

Noot 2** wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. biz. 3 
De wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 
Citaat: Naast de fiscale regeling wordt als onderdeel van de Wtcg periodiek een forfaitair bedrag 
uitgekeerd aan chronisch zieken. Deze uitkering is in de plaats gekomen van het chronisch 
ziekenforfait in de inkomstenbelasting. Chronisch zieken hoeven dus geen beroep meer op deze 
aftrekmogelijkheid te doen, maar krijgen automatisch waar ze recht op hebben. 

Zover wij weten: 
Veel chronisch zieken en gehandicapten krijgen vanaf 2009 jaarlijks een algemene tegemoetkoming 
(ook wel "forfait" genoemd). Deze varieert van 150,00 - 500,00 euro, afhankelijk van de situatie. 
Van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ontvangt men automatisch bericht voor 31 december 
2009. In de beschikking kan men lezen hoeveel er uitgekeerd wordt. 
Verdere informatie kunt u, indien gewenst, lezen op www.minvws.nl/dossiers 
De criteria is niet altijd even eerlijk. 
b.v. -Bij WMO hulp in het huishouden met Persoons Gebonden Budget (PGB) komt men niet 

in aanmerking, wel als deze hulp in natura verstrekt wordt. 

5 van 6 

Deze compensatie dekt (waarschijnlijk)een klein deel van: 
-minder huur/zorgtoeslag over 2009 
-minder teruggave belastingdienst 

Extra tegemoetkoming van UWV voor arbeidsongeschikten 
Arbeidsongeschikten (meer dan 35% arbeidsongeschikt op 1 juli 2009) met een uitkering via het 
UWV, krijgen in het derde kwartaal in 2009 een netto tegemoetkoming van 350,00 euro. 
Verdere informatie kunt u, indien gewenst, lezen op www.uwv.nl 

Mensen met een bijstandsuitkering WWB (meer dan 35% arbeidsongeschikt op 1 juli 2009 met een 
medisch advies van het GAK) ontvangen niets. 

Met bovenstaande voorbeelden hebben wij geprobeerd een beeld te schetsen waarom wij de 
gemeenteraad vragen extra geld beschikbaar te stellen om de categoriale bijzondere bijstand voor 
chronisch zieken en gehandicapten te verhogen. 
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