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Aan: de Colleges van B&W en de gemeenteraden van de BMWE-gemeenten

Onderwerp: Ongevraagd advies minimabeleid
Geachte Colleges en raadsleden,
Er is geen minimabeleid voor 2016 en volgende jaren door de gemeenten vastgesteld daarom
komen we met een ongevraagd advies.
De bijstand blijft groeien, in 2015 stroomden er 5% meer mensen de bijstand in dan dat er uit
gingen. Waarom?

•
•
•
•
•

Verkorting WW-duur: De nieuwe Wet werk en Zekerheid leidt vanaf 2016 tot een
snellere doorstroom van WW naar bijstand.
Crisis iilt na: Er is nog steeds een grote doorstroom van werklozen vanuit de WW naar
bijstand.
Flexibilisering arbeidsmarkt: Aan de onderkant van de arbeidsmarkt bestaat de
werkgelegenheid steeds vaker uit parttime en tijdelijk werk. Een groeiende groep heeft
bijstand als aanvulling op onregelmatige en lage inkomsten.
Nieuwe groepen in de bijstand: Sinds 2015 zijn er nieuwe groepen op de bijstand
aangewezen zoals jonggehandicapten met arbeidsvermogen en mensen die voorheen in
de sociale werkvoorziening terecht kwamen.
Meer vluchtelingen: Er zijn veel nieuwe mensen die een verblijfstatus krijgen. Zij zijn
vaak afhankelijk van bijstand.

Speciaal aandacht binnen het minimabeleid moet er zijn voor de kinderen!
Kinderen moeten kunnen deelnemen aan alle activiteiten op hun school, ouders die de
zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage voor kinderen op de (basis-) scholen niet kunnen betalen
moeten hiervoor financiële ondersteuning krijgen.
Volgens Leergeld Nederland leidt dit soms tot uitsluiting omdat ouders het geld niet
kunnen opbrengen. Kinderen mogen dan bijvoorbeeld niet mee op schoolreisje, hoewel de
bijdrage vrijwillig is.
Dit is onaanvaardbaar temeer omdat het aantal kinderen in bijstandsgezinnen groeit.
De overheid en dus ook de gemeenten zijn bezig met verdere digitalisering, er wordt vaak (te)
snel verwezen naar de website voor de diverse regelingen. Dat is voor velen nog steeds
ingewikkeld, voor zover men al in het bezit is van een computer. Denk hierbij ook met name aan
Tel.: 0621420428 b.g.g.

een toenemende aantal laaggeletterden, er zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland die grote moeite
hebben met lezen, schrijven en/of en dit gaat vaak ook nog eens samen met eenzaamheid, minder
kans op betaald werk, financiële problemen en een slechtere gezondheid.
De gemeenten moet voorkomen dat deze mensen in een sociaal isolement raken maar er voor
zorgen dat ze optimaal kunnen meedoen aan de samenleving.
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Wij ervaren dat mensen moeite hebben met het digitaal zoeken, een face-to-face benadering van
deze groep heeft duidelijk de voorkeur.

Verbeterpunten minimabeleid
Niet iedereen kent de regelingen voor het minimabeleid en van de mensen die de regelingen wèl
kennen is niet iedereen in staat of bereid om er gebruik van te maken.
De communicatie vanuit de gemeenten over de regelingen kan veel beter, iemand die contact
opneemt met het Werkplein Ability moet niet zo zonder meer voor aanvullende informatie
doorverwezen worden naar de website. Geef hem of haar in voorkomende gevallen hierbij
ondersteuning.
De mensen die niet 'in de kaartenbak' van de gemeente zitten worden niet via de Nieuwsbrief
bereikt. Bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking die steeds net boven of net onder de
120% norm zitten.
Niet iedereen kan voorschieten en daarna pas declareren. Dit betekent dat een deel van de minima
niet wordt bereikt en regelingen worden onderbenut. Een flexibele invulling (maatwerk) is hier
zeker nodig.
Een betere bereikbaarheid voor de kleine kernen. Te denken valt aan een huisadres en/of
telefoonnummer per dorpskern of een centraal aanspreekpunt voor vragen per gemeente.

Participatiefonds
De € 200 is te weinig om echt te participeren. Het voorschieten van de bedragen en pas later
declareren gaat voor verschillenden niet op, zeker voor mensen die van leefgeld moeten
rondkomen, kies hiervoor een andere methode. Ga het ambtshalve toekennen, i.p.v. ieder jaar
opnieuw te moeten aanvragen. De drempel van € 50 is te hoog om te mogen declareren!
Vergoed ook de reiskosten voor het bezoek aan sport en culturele zaken. Als het kaartje voor de
bios wordt vergoed dan moet ook de treinkaart worden vergoed, anders slaat de regeling de plank
mis. Actiever doorverwijzen naar Leergeld om het sporten te laten vergoeden door het
Jeugdsportfonds. Nog een idee uit Amsterdam: vergoed jaarlijks één bezoek aan de dierenarts.
Het houden van een huisdier is in veel gevallen een bewezen remedie tegen eenzaamheid.

Kledingpas
Positieve reacties over de verstrekking, opnieuw eind 2016 verstrekken aan volwassenen en
kinderen.
Realiseer in 2017 een Maxima Kledingbank in samenwerking met de Voedselbank.

Startpakket voortgezet onderwijs
Ook voor de zaken voor school dienen ouders te worden ondersteund. Er is onduidelijkheid hoe
vaak je dit kunt aanvragen, eens per 3 jaar?
Verwijs ook naar Leergeld en www.kansvoor mijn kind.nl.
Een computer/tablet regeling inclusief een training is voor iedereen belangrijk, zeker voor het
bevorderen van de zelfredzaamheid ook voor ouderen die actief zijn als vrijwilliger. Wellicht
een idee voor een actie van de stichting Eigen Kracht: afgedankte computers/laptops opvragen
bij Belastingdienst, RUG, Gasunie etc.
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Kinderfeestje
Niet op declaratiebasis maar automatisch uitbetalen in maand van verjaardag.
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Bijzondere bijstand
Voor velen is het onduidelijk wat hieronder valt. Ga zaken als brillen, gehoorapparaten en
steunzolen weer vergoeden als de uitgaven extreme vormen aannemen, lever maatwerk. Eigen
bijdrage WMO kwijtschelden.

Collectieve zorgverzekering
Menzis biedt aan om het ER af te kopen, het lijkt ons een goed idee.
Met Garant Verzorgd van de collectieve verzekering van Menzis heb je recht op vergoeding
van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen,
woningaanpassingen of begeleiding. Deze vergoeding kan men, tot een maximumbedrag van €
400,00 per kalenderjaar, bij Menzis declareren. Maak de mensen hierop attent.
Een groep mensen die volledig in de knel zit betreft diegenen die in de schuldsanering zitten.
Nederland telt 463.000 bijstandsgerechtigden en 5,3 miljoen chronisch zieken, maar over de
overlap tussen beide groepen is weinig bekend. Mensen in die in de bijstand zitten èn chronisch
ziek zijn belanden vaak in de schuldsanering. Daar wordt je uitgezet als je nieuwe schulden
maakt. Dat risico willen chronisch zieken in de bijstand niet lopen. Dus wordt noodzakelijke zorg
vermeden, terwijl toegang tot de zorg een sociaal grondrecht is (NRC 22-10-216/ prof. dr. Martin
Buijsen).

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Zonder "creatief boekhouden" is het vaak niet mogelijk om voor kwijtschelding in aanmerking te
komen, de landelijke regelgeving / normering bijstellen via de VNG. Ambtshalve toekennen of
via een verkorte aanvraag aan iedereen die minimaal I jaar bijstand heeft.

Schuldhulpverlening
Er moet een brede toegankelijkheid zijn zonder wachtlijsten bij GKB (Bedum, De Marne en
Winsum) en V KB (Eemsmond).

Compensatie eigen risico
Wij willen zeker onderstrepen dat mensen die chronisch ziek zijn in combinatie met bijstand
financieel zwaar onder druk liggen, hun besteedbaar inkomen is aanzienlijk lager dan dat van
mensen zonder een dergelijke beperking vanwege de vele eigen bijdragen, het eigen risico en
betalingen voor medicatie. De vergoeding voor deze groep onder de Wet Tegemoetkoming
Chronisch ziek en gehandicapten (WTCG) is in 2014 vervallen. Nu kan men slechts per jaar een
bedrag van € 99 (Compensatie Eigen Risico) aanvragen als men 3 jaar achtereen de volledige
eigen risico (2015 € 375 en in 2016 € 385) heeft moeten betalen aan de ziektekostenverzekeraar.
Verhoog dit bedrag naar tenminste € 385 per persoon of tot het werkelijke verschuldigde bedrag
aan eigen risico in het betreffende jaar zonder het criterum van 3 achtereen volgende jaren. De
regeling moet men zelf aanvragen en is lastig te vinden op de site van het Werkplein Ability,
aandacht voor de regeling vanuit de gemeente is op zijn plaats evenals hulp en een simpele
aanvraag procedure.
Gemeenten moeten natuurlijk rekening houden met landelijke regels voor de maximale hoogte
van eigen bijdragen. De wet biedt ruimte voor gemeenten om de wettelijke eigen bijdragen te
verlagen of via maatwerk deze zelfs kwijt te schelden, zij worden hiervoor gecompenseerd uit de
extra financiële middelen die zij van de rijksoverheid ontvangen, wij dringen er op aan om hier
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ook gebruik van te maken. Temeer omdat we steeds vaker signalen ontvangen dat mensen door
de hoogte van de eigen bijdragen afzien van zorg.
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Reiskostenvergoeding
Lever maatwerk voor mensen die een paar dagen per week vanuit bijvoorbeeld Uithuizen of
Zoutkamp in een ziekenhuis in Groningen vrijwilligerswerk gaan doen, ze krijgen dit pas achteraf
vergoed.

Individuele inkomenstoeslag
Tussen de aanvragen moet volgens de regeling een periode van 12 maanden zitten, dit
betekent dat als je in het verleden in januari aanvroeg maar door omstandigheden dit op een
gegeven moment pas in april doet dan mag je het volgende jaar dit pas in de maand april doen.
Een paar maanden "winst" voor de gemeenten.
Schrap de voorwaarde van 12 maanden en laat de mensen per kalenderjaar zelf het moment
kiezen om het aan te vragen zodat ze het kunnen aanwenden voor (plotselinge) uitgaven.
Wij vertrouwen er op dat u in het opnieuw vast te stellen minimabeleid onze voorstellen
opneemt, waarbij er voor degenen die het financieel niet redden vaak maatwerk nodig is. De
voorstellen zien we graag op korte termijn ter advisering tegemoet.
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