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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Beleidsnota minimabeleid 

Onderwerp: Vaststelling Beleidsnota minimabeleid 

Gevraagd besluit: 
1. vast te stellen de 'Beleidsnota minimabeleid'. 
2. variant xxx *** zoals opgenomen in hoofdstuk 3, onder 3.3. van de beleidsnotitie minimabeleid als 

draagkrachtberekening te hanteren. 

Inleiding en aanleiding 
Op verzoek van de Raad hebben wij een integrale beleidsnota minimabeleid opgesteld. Het doel van de nota is 
om in inzicht te verschaffen in de (financiele) regelingen die de gemeente kent en hanteert voor inwoners met 
een minimuminkomen. Het minimuminkomen dat wij voor veel voorzieningen hanteren is vastgesteld op een 
percentage van 120% van de bijstandsnorm. Dit percentage is onder andere van toepassing bij de verstrekking 
van bijzondere bij stand. 

Over de programmaplannen is in de programmabegroting 2008 - 2011 de doelstelling van het minimabeleid als 
volgt omschreven: 
• Bevordering van de toegankelijkheid van voorzieningen 
• Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (voorkoming en doorbreking van een sociaal isolement) 

Er is een aantal voorstellen in de nota opgenomen die de toegankelijkheid verbeteren en bijdragen aan 
verbetering van de financiele positie van de minima. 

Beoogd resultaat 
Bevorderen van het gebruik (tegengaan van het niet-gebruik) van voorzieningen en het verbeteren van de 
toegankelijkheid van voorzieningen. 

Kader 
Wet werk en bijstand (WWB) en beleidsregels WWB 
Nota's andere gemeentelijke afdelingen 

Argumenten / alternatieven 
Deze zijn opgenomen in de 'Beleidsnota minimabeleid" 

Financiele consequenties 
Aanpassingen of uitbreiding van het gemeentelijke minimabeleid gaan in principe gepaard met extra kosten, 
tenzij oud beleid voor nieuw beleid kan worden uitgeruild. In de context van de nota minimabeleid kan dit 
betekenen dat bij aanpassingen of uitbreiding het huidige budget bijzondere bijstand onder druk komt te staan. 
Tevens kunnen uitgaven op gespannen voet komen te staan met de taakstellingen die de raad heeft 
vastgesteld voor de bijzondere bijstand (bezuiniging van € 350.000,00 tot 2011) en het inkomensdeel WWB 
(maximaal € 900.000,00 op jaarbasis). 
Gezien de huidige recessie verwachten wij op termijn een toename van het beroep op voorzieningen door de 
burger op zowel de bijzondere bijstand als op algemene bijstand. 

Wij hebben een prognose opgesteld van de uitgaven die gemoeid zijn met de in de nota opgesomde mogelijke 
aanpassingen. 

Budget Wmo: 
Wmo - aanpassing berekeningsmethode vervoersbudget prognose: € 82.500 - € 90.000 
Deze uitgaven kunnen uit het bestaande Wmo budget worden gefinancierd. 
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Budget bijzondere bijstand: 
Langdurigheidstoeslag (uitbreiding referteperiode): 100% 
Verhoging inkomenspercentage langdurigheidstoeslag: 105% 
Uitbreiding doelgroep collectieve verzekering minima 
Verstrekking energiebox 
Totaal: een bedrag dat kan varieren tussen 

prognose: € 
€ 
€ 
€ 

37.700 
62.500 
84.500 
34.750 

€ 94.250 

€ 62.550 
€219.450 en €376.000. 

Een onzekere factor blijven de uitgaven langdurigheidstoeslag. Omdat de verordening recentelijk is vastgesteld 
is er nog geen prognose te maken aan de hand van de huidige aanvragen. Wij stellen geen uitbreiding voor van 
de doelgroep naar een percentage van maximaal 105%. 
De uitbreiding doelgroep collectieve verzekering denken wij te financieren uit de bestaande budgetten. 
Een besluit tot eenmalige verstrekking van een energiebox (of energiewaardebonnen) aan minima met 
zelfstandige huisvesting kan gefinancierd worden uit het bedrag dat resteert van de eindejaarsuitkering 2008 
(€ 80.000,00). 

Voor wat betreft de aanpassing van de vaststelling van de draagkracht bijzondere bijstand zijn in de beleidsnota 
drie varianten opgenomen. Wij hebben bewust geen voorkeur willen uitspreken voor een van deze varianten. 
Wij verzoeken de raad om een keuze te maken uit variant I, II of III (hoofdstuk 3 onder 3.3. van de beleidsnota). 
Aan de hand van de gemaakte keuze zullen wij de beleidsregels aanpassen. 

Als ingestemd wordt met de voorgestelde adviezen, dan kan dit betekenen dat de uitvoering meer werk met 
zich meebrengt. Het effect van de toename is afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van voorzieningen. Bij 
de verdere uitwerking van onderdelen van het minimabeleid (wanneer de raad daar voor kiest) zal een 
uitwerking worden voorgelegd aan de raad met daarbij de eventuele incidentele dan wel structurele benodigde 
capaciteit. 

Juridische consequenties 
Er zijn geen juridische consequenties 

Communicatie 
Bij uitbreiding of verbeteringen van het minimabeleid zal de doelgroep daarover ge'informeerd worden via de 
stadspagina en Nieuwsbrief WIZ. 
Onderzocht wordt of samenwerking mogelijk is met organisaties die contacten hebben met de minima en 
vertegenwoordigd zijn in het Wmo-platform i.o. 

De Clientenadviesraad WWB heeft een advies uitgebracht op de beleidsnota. Dit advies is als bijlage 6 in de 
beleidsnota opgenomen. 

Aanpak / uitvoering 
Voor zover het gaat om voorzieningen op het terrein van de individuele voorzieningen Wmo of bijzondere 
bijstand ligt dit bij de afdeling WIZ. Aan de hand van de vaststelling van de nota zullen op onderdelen de 
genomen besluiten uitgewerkt worden in beleidsregels (aanpassing bestaande beleidsregels of nieuwe 
beleidsregels) 

Den Helder, 12 mei 2009 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

C.J.M. Hienkejis. Joco-burgemeester 

, secretaris 

Op basis van het genoemde in het raadsvoorstel in te vullen na behandeling in de commissie ten behoeve van 
raadsbehandeling. 
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