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Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 

Donderdag 18 juni is er vanuit uw raad de volgende vraag gesteld.  

“In 2015 is een motie ingediend om inzicht te verschaffen in de kosten voor het sociaal minimum. Kan 

er een overzicht komen wat nu het verschil in kosten is geweest in de jaren 2015 tot en met 2019 

tussen 110% van het wettelijk sociaal minimum en 120% van het wettelijk sociaal minimum.” 

 

Door middel van deze raadsbrief willen wij uw vraag beantwoorden.  

 

KERNBOODSCHAP 

Jaarlijks ontvangt u de armoedemonitor. Deze monitor bevat veel informatie over zowel de doelgroep 

(huishoudens in Albrandswaard met een minimuminkomen), als over de verschillende regelingen die 

Albrandswaard kent.  

 

In juni 2016 is de verordening Meedoen ingegaan, sinds deze datum is de inkomensgrens voor de 

regeling opgetrokken van 110% naar 120% van het WML. Vervolgens is in 2018 de 

schoolkostenregeling toegevoegd aan de Meedoenregeling waar huishoudens met kinderen in 

Albrandswaard een beroep op kunnen doen. 

  

Het aantal minimahuishoudens is in de periode 2015 – 2019 redelijk stabiel gebleven. Binnen de 

totaal groep is het aantal minimahuishoudens met een inkomen tussen 100 en 120 procent Wsm is 

ook nagenoeg gelijk gebleven.  

Verder blijkt uit de armoedemonitor dat ongeveer de helft van de mensen die een beroep doet op de 

minimaregelingen een uitkering op grond van de participatiewet ontvangt. De andere helft heeft een 

andersoortig inkomen, hierbij moet u denken aan AOW, WW, arbeidsongeschiktheidsuitkering, 

inkomen uit werk of inkomen uit een zelfstandige onderneming.  



 

TOELICHTING 
In de onderstaande tabellen vindt u nadere informatie over het aantal mensen dat een beroep doet op 
de minimaregelingen en het bereik van de regelingen.  
 
Aantal mensen dat een beroep heeft gedaan op de minimaregelingen 

Inkomensgrens 2015 2016 2017 2018 2019 

100% 475 478 470 459 452 

110% 36 35 - - - 

120% Geen recht Geen recht 43 49 48 

Totaal 511 513 513 508 500 

  

Bereik van de regelingen 

Regeling 2015 2016 2017 2018 2019 

Bijzondere bijstand 33% 42% 34% 32% 26% 

Individuele 

inkomensvoorziening 

44% 38% 44% 50% 53% 

Collectieve 

zorgverzekering 
24% 30% 47% 35% 30% 

Meedoen 

Volwassenen 

16% 18% 31% 36% 37% 

Meedoen kinderen 36% 42% 64% 67% 65% 

schoolkostenregeling - - -  39% 34% 

 

Zowel in de bovenstaande tabel over het bereik,  als in het onderstaande financieel overzicht is te zien 

dat er een groot beroep wordt gedaan op de meedoenregeling. De meedoenregeling bestaat uit de 

regeling voor volwassenen, kinderen en de schoolkostenregeling.  

Het bereik van de collectieve zorgverzekering is wat afgenomen, maar door de jaarlijkse verhogingen 

van de zorgkosten, nemen de kosten van deze regeling wel toe.  

Het bereik van de bijzondere bijstand lijkt na 2016 te zijn agenomen, maar dit komt omdat op dat 

moment een aantal regelingen vanuit de bijzondere bijstand over zijn gegaan naar de 

Meedoenregeling. Ook qua kosten is de regeling in 2017 en 2018 wat later, maar in het afgelopen jaar 

weer gestegen.  

 



 
 

FINANCIËLE CONSEQUENTIES 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
      

Bijzondere bijstand  € 503.046,62   € 609.404,60   € 587.718,47   € 515.792,28   € 579.033,41  
      

Zorgverzekering 
minima 

 €      9.956,84   €   61.790,95   € 114.709,53   € 120.987,11   € 129.338,95  

      

Meedoen  €   25.673,11   €   60.741,50   €   95.034,72   € 122.819,99   € 128.480,76  
Totaal  € 538.676,57   € 731.937,05   € 797.462,72   € 759.599,38   € 836.853,12  
 

 

VERVOLG 

Binnenkort ontvangt u de armoedemonitor 2019, hierin krijgt u een duidelijk overzicht van de 

samenstelling van de doelgroep die een beroep doet op de regelingen en een overzicht van de 

verschillende regelingen.  

 

Wij hopen hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 
 

 

 


