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ONDERWERP
Doorontwikkeling verordening Meedoen Albrandswaard.

KENNISNEMEN VAN
1. De evaluatie van het Minimabeleid over 2020 en de cijfers uit de armoedemonitor 2020;
2. De door de kinderombudsman voorgestelde aanpassingen van de Verordening Meedoen
waarvan de belangrijkste zijn:
• Automatische toekennen als er een uitkering Participatiewet wordt ontvangen;
• Het kindbudget en het bedrag voor schoolkosten samenvoegen tot 1 besteedbaar
budget;
• Ouders en kinderen in een traject schuldhulpverlening toegang geven tot Meedoen;
• Onderzoeken of de huidige inkomenseis van 120% van de bijstandsnorm zodanig kan
worden ingericht dat er rekening kan worden gehouden met een laag inkomen net
boven de genoemde grens.

INLEIDING
Uit de Evaluatie Minimabeleid 2020 en het onderzoek van de Kinderombudsman Rotterdam
naar de kindregelingen binnen Meedoen, is gebleken dat de opzet van de huidige regeling
Meedoen op onderdelen verbeterd kan worden. De regeling Meedoen kan worden
doorontwikkeld waardoor de kinderen en ouders die het nodig hebben de regeling beter kunnen
bereiken en benutten.
KERNBOODSCHAP

De doorontwikkeling van de verordening Meedoen is nodig om de regeling meer toegankelijk te
maken voor minima in Albrandswaard en voor het behalen van de doelen vanuit het
Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2020-2024 Albrandswaard. De raad wordt gevraagd
om deze doorontwikkeling te ondersteunen.
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TOELICHTING
Uit de Evaluatie Minimabeleid 2020 blijkt dat het bereik van de schoolkostenregeling binnen
Meedoen al vanaf de start van de regeling in 2018 laag is (21%). Landelijk ligt het bereik
gemiddeld hoger. De besteding van de schoolkosten is nu beperkt voor bepaalde kosten die de
school in rekening brengt en is begrensd voor alleen het voortgezet onderwijs. Ook moet deze
regeling apart worden aangevraagd en zijn er eisen aan de declaratie.
Het onderzoek van de Kinderombudsman Rotterdam ziet mogelijkheden voor Albrandswaard
om het bereik van de regeling Meedoen te verbeteren. Dat is belangrijk voor de kinderen die het
nodig hebben in Albrandswaard, het aantal kinderen dat moet rondkomen van een laag
inkomen is in 2020 gestegen naar 5,7%. Met een andere aanpak bereiken we ook meer
laaggeletterden die soms moeite hebben met het aanvragen van regelingen.
De verordening Meedoen kan worden aangepast met de volgende wijzigingen;
- Automatische toekennen als er een uitkering Participatiewet wordt ontvangen, deze
doelgroep heeft sowieso recht op de regeling;
- Het kindbudget en het bedrag voor schoolkosten samenvoegen tot 1 besteedbaar
budget dat breed inzetbaar is voor kosten die gemaakt moeten worden voor school en
meedoen;
- Ouders en kinderen in een traject schuldhulpverlening toegang geven tot Meedoen
zolang de eventuele draagkracht in inkomen besteed wordt aan de aflossing van
schulden (nu zijn alleen de kinderen toegelaten);
- Onderzoeken of de huidige inkomenseis van 120% van de bijstandsnorm zodanig kan
worden ingericht dat er rekening kan worden gehouden met een laag inkomen net
boven de genoemde grens.

CONSEQUENTIES
De mogelijke wijzigingen in de verordening Meedoen gaan leiden tot meer uitgaven omdat:
- Er is nu een beperkte groep uitkeringsgerechtigden die geen gebruik maakt van
Meedoen, we weten niet de gezinssamenstelling van deze groep.
- Het breder kunnen besteden van het kindbudget kan leiden tot meer uitgaven.
- De gezinssamenstelling van inwoners in de schuldhulpverlening is niet in beeld.
- Daarnaast is het een onzekerheid of het aantal minimagezinnen en inwoners met
problematische schulden zal gaan stijgen in de toekomst ten gevolge van corona en
economische ontwikkelingen. Vooralsnog is er geen significantie toename te zien.
De uitgaven minimabeleid overschrijden naar verwachting het minimabudget in 2021. De kosten
van de zorgpolis voor minima stijgen jaarlijks, deze regeling wordt goed benut. Ook de uitgaven
binnen de bijzondere bijstand stijgen.

VERVOLG
Afhankelijk van de wensen van de raad omtrent dit onderwerp wordt er een gewijzigde
verordening Meedoen voorbereid en aangeboden aan de raad ter vaststelling.

BIJLAGEN
-

Evaluatie Minimabeleid 2020 Albrandswaard
Duidingsrapportage Dashboard minima Albrandswaard (armoedemonitor)
Rapport dashboard gemeente Albrandswaard (armoedemonitor)
Evaluatierapport zorgverzekering minima Albrandswaard
Onderzoek en aanbevelingen Kinderombudsman Rotterdam (gepresenteerd in de
vergadering van 6 april 2022).

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

Stationsstraat 4 - 3161KP te Rhoon - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

