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Evaluatie/resultaten minimabeleid 2020  

Albrandswaard 
 

Inleiding 
In deze evaluatie wordt er teruggekeken naar de resultaten van het jaar 2020. 

Een bijzonder jaar waarin de wereld is veranderd door de Corona pandemie.  

Onzekerheid en angst kenmerkt dit jaar. Niet alleen de doelgroep minima heeft de gevolgen 

ondervonden van alle maatregelen. Veel inwoners kregen te maken met financiële onzekerheid. 

De overheid kwam met veel steunvoorzieningen die tijdens het schrijven van deze evaluatie nog 

steeds doorlopen. Bij de gemeente heeft dit een grote groep ondernemers in beeld gebracht via 

de Tozo-regeling. Ook is door de regeling Tonk (compensatie voor hoge vaste lasten) een 

groep in beeld gekomen die deels niet bekend was bij de gemeente. 

Door de lockdown-periodes lag soms een deel van het sociale leven stil, geen sport, minder 

winkels bereikbaar of alleen online, geen zwemlessen, lessen van school thuis etc. Dit was 

bijvoorbeeld merkbaar bij de Meedoen regeling, de uitgaven zijn vooral gericht op dat wat nog 

wel kon of nodig was voor het thuisonderwijs. 

Tegelijkertijd is de gemeente ook geconfronteerd met de gevolgen van de ‘Toeslagen affaire’. 
Ongekend onrecht is naar boven gekomen en de hulpverlening op verschillende leefgebieden is 
op gang gekomen. 
 
In 2020 is er geen grote groep minima aan het loket verschenen ten gevolge van alle 
gebeurtenissen, ook zijn er niet meer problematische schulden geregistreerd.  
 
Deze evaluatie is onderdeel van het ‘Minimabeleid en Plan schuldhulpverlening Albrandswaard 
2020- 2024. Tevens zijn de volgende beleidsdocumenten onderdeel van het minimabeleid. 

- Verordening Meedoen Albrandswaard 2016 inclusief Regeling schoolkosten VO 
Albrandswaard 2018 

- Verordening Individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2016 
- Beleidsregels Bijzondere Bijstand Albrandswaard 2021 

 

Opzet evaluatie 
In deze evaluatie gaan we in op de volgende onderwerpen; 

1. Benutting van het minimabudget 
2. Bereik regelingen en resultaten 
3. Eerste jaar gratis ov 60+ minima en het onderzoek van de Kinderombudsman 

Rotterdam 
4. Blik naar de toekomst 
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1. Benutting budget minima 2020 
 

 

Afrekening RET gratis ov 60+ minima; de kosten in het eerste jaar zijn uitgekomen op  
€ 40.488,- excl. btw. Het begrote bedrag voor deze kosten is voor het jaar 2021 bijgesteld naar 
€ 50.000. RET schat de kosten voor 2021 op € 25.555,- excl. btw.  
Omdat de afrekening lang op zich liet wachten zijn beide bedragen in 2021 in rekening 
gebracht. 

2. Bereik regelingen en resultaten 
 
Vanaf 2021 is de Armoedemonitor een online dashboard geworden. Een samenvatting van de 
cijfers 2020 en een duidingsrapport zijn bij deze evaluatie gevoegd. Hieronder staan de 
belangrijkste conclusies. 
 

In 2020 zijn er 318 minimakinderen in beeld=5,7% 
In 2019 zijn er 306 minimakinderen 
In 2018 zijn er 294 minimakinderen 

 

In 2020 zijn er 508 minimahuishoudens in beeld= 4,9% 
In 2019 zijn er 500 minimahuishoudens 
In 2018 zijn er 508 minimahuishoudens 

 

 Het aantal kinderen in een minimagezin is licht gestegen. 
 Sommige kinderen hebben meer kans op armoede dan andere kinderen: zo groeien 

kinderen in een eenoudergezin, kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond en 

kinderen uit de wijk Poortugaal Zuid, vaker op in een minimahuishouden dan kinderen 

uit andere gezinnen. 

 Het aantal minimahuishoudens is redelijk stabiel. 

 Het aandeel minimahuishoudens met een uitkering vanuit de Participatiewet is licht 

gestegen. 

 Het aandeel minimahuishoudens met AOW-leeftijd en het aandeel eenoudergezinnen is 

gestegen. 

 Op 31 december 2020 hadden 396 huishoudens (=78 procent, vorig jaar 76%) al drie 

jaar of langer een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. Deze groep is in de 

periode 2018 - 2020 groter geworden. Huishoudens met AOW, huishoudens zonder 

minimabeleid 2020 Begroot Uitgaven 

Advieskosten 12.400,00€      16.131,10€           

Drukwerk 1.000,00€        3.758,59€             

Overige kosten 1.000,00€        

Bijzondere bijstand 573.900,00€    632.190,43€         

Zorgverzekering minima 135.400,00€    170.227,97€         

Gratis OV 60+ 75.000,00€      geboekt op 2021

Meedoen 124.000,00€    117.172,78€         

Sociale uitkering in natura 5.000,00€        

Corona 1.300,00€        

Totaal    929.000,00€    939.480,87€         

ontvangen

Terugvordering bijzondere bijstand 71.300,00€      34.905,18€           
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kinderen, huishoudens met een Nederlandse achtergrond en huishoudens in de wijk 

Rhoon Zuid hebben vaker dan gemiddeld langdurig een minimuminkomen. 

 Van de 508 minimahuishoudens in 2020, ontvangt 51 procent (261 huishoudens) een 

uitkering vanuit de Participatiewet. Het aantal en aandeel huishoudens met een uitkering 

vanuit de Participatiewet is ten opzichte van 2019 licht gestegen.  

 Het aantal aanvragen van sommige bijstandsregelingen is licht gedaald, de uitgaven zijn 

niet gedaald maar eerder gestegen. 

 Het bereik van het Meedoen kindpakket ligt aanzienlijk hoger dan het gemiddelde bereik 

in andere gemeenten. Het onderdeel ‘schoolkosten’ heeft echter een laag gebruik 

(21%). Dit zien we al vanaf de start van de regeling in 2018. 

 Het bereik van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen en de collectieve 

zorgverzekering ligt in lijn met het gemiddelde in andere gemeenten. 

 De nieuwe regeling gratis ov 60+ minima kent een bereik van 33% van de doelgroep, dit 

is voor een eerste jaar een redelijk bereik. Het daadwerkelijk reizen is tijdens dit eerste 

jaar door de corona maatregelen zeer laag geweest en is niet maatgevend voor 

toekomstige jaren. 

Meerwaarde collectieve zorgverzekering minima 
In 2020 is er onderzoek gedaan naar de effecten van de gemeentepolis (MKBA-

gemeentepolis1). Uit het onderzoek blijkt dat er 35% minder aanvragen bijzondere bijstand voor 

medische kosten worden ingediend, de zorgpolis voldoet aan de behoefte. Ook is al 

geconcludeerd dat er 40% minder betalingsachterstanden zijn. Dit komt omdat er goede 

afspraken zijn tussen CZ, DSW en gemeente over betalingsachterstanden. Via de 

‘vroegsignalering’ worden deze signalen direct opgepakt. 

Werkende armen beter in beeld 
Door de steunmaatregelingen Tozo zijn er veel ondernemers in beeld gekomen die moeten 

rondkomen van een laag inkomen. Met inachtneming van de privacyregels is deze groep 

gewezen op de minimaregelingen. Deze regelingen zijn vaak onbekend bij deze doelgroep. 

De gemeente heeft vanuit het rijk ook de opdracht gekregen om deze groep te benaderen en zo 

nodig hulp aan te bieden zodat er een beter toekomstperspectief komt. Ook bij deze 

gesprekken komen minimaregelingen ter sprake. Wellicht geeft dit voor de toekomst meer 

aanvragen te zien voor de minimaregelingen. 

3. Eerste jaar gratis ov 60+ minima en het onderzoek van de 

Kinderombudsman Rotterdam. 

RET gratis ov 60+ minima 
Het eerste jaar van deze regeling is voorbij en vraagt om een evaluatie. In de Armoedemonitor 

is te zien dat het bereik onder de doelgroep slechts 19,8% is. 

In december 2019 zijn de aanvragen voor deze regeling gestart zodat er vanaf 1 januari gratis 

gereisd kon worden met RET. Bij de start zijn er veel aanvragen ingediend en zijn er positieve 

reacties gekomen vanuit de aanvragers. Als snel kwam er in 2020 de coronacrisis waardoor het 

openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen werd opengesteld. Deze situatie geeft een 

vertekend beeld waardoor er nog geen conclusies getrokken kunnen worden. 

                                                      
1 https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/202101-rapport-mkba-
gemeentepolis.pdf 
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De kosten zijn binnen het budget gebleven in 2020 en door het lage gebruik is dit bedrag ook 
naar beneden bijgesteld. Ook al is er in 2021 ook gedeeltelijk een lockdown van toepassing 
geweest, zal de volgende evaluatie hopelijk een ander beeld geven van het gebruik van deze 
regeling. Onder de doelgroep 60+ zijn mogelijk ook personen die niet met het openbaar vervoer 
kunnen of willen reizen. Wellicht wordt er wel gebruik gemaakt van overige 
vervoersmogelijkheden zoals via de Wmo. 
Het bereiken van de doelgroep is lastig omdat niet de hele doelgroep bij de gemeente bekend is 
en niet benaderd kan worden. De regeling is opgenomen in de nieuwe folder voor minima, de 
folder is naar alle bij ons bekende minima verzonden. 
 

Onderzoek kinderombudsman 
In 2020 is er een onderzoek gestart van de Kinderombudsman Rotterdam naar de 

gemeentelijke minimaregelingen voor kinderen onder een aantal omliggende gemeenten. 

Ook de gemeente Albrandswaard is bij dit onderzoek betrokken. De Kinderombudsman heeft 

een presentatie gehouden bij de Beraad en advies vergadering van 6 april 2021. De regeling 

Meedoen voor kinderen is in het onderzoek opgenomen en vergeleken met andere gemeenten. 

De volgende aandachtspunten zijn uit het onderzoek gekomen: 

1. Betrek vaker kinderen bij het opstellen van de regelingen. Zo sluiten de regelingen beter 
aan 
bij wat kinderen belangrijk vinden.  

2. Maak een eenvoudig overzicht met alle regelingen bij elkaar (papier en digitaal). 
Verspreid de informatie actief in een mix van deze vier manieren. Via brieven en folders, 
digitaal, via social media, op school en in de wijk. Gebruik heldere taal. Bied ook 
informatie aan in andere talen. 

3. Maak de aanvraagprocedure en de regeling eenvoudiger. Digitaal aanvragen moet met 
DigD en is soms te lastig voor klanten. 
 

4. Blik naar de toekomst 
Nota Integraal beleid Sociaal Domein 
Armoedebestrijding en schuldhulpverlening heeft een belangrijke plek in deze nota die 
inmiddels is vastgesteld in Albrandswaard. De maatschappelijke effecten benoemd in deze nota 
raken en beïnvloeden het minimabeleid en sluiten aan bij het “Minimabeleid en Plan 
Schuldhulpverlening 2020-2024.  
Gelijke kansen, optimaal ontwikkelen, vroegtijdig signaleren zijn elementen uit de nota die ook 
in het minimabeleid zijn opgenomen. In 2021 zal hier verder uitvoering aan worden gegeven. De  
 

Individuele Studie- en Inkomenstoeslag 

Het ministerie heeft laten weten dat er een wetswijziging aankomt die de Studietoeslag gaat 

wijzigingen. Omdat het kabinet demissionair is en er nog geen nieuw kabinet is gevormd is de 

wetswijziging uitgesteld. In 2021/2022 zal hierover meer bekend worden gemaakt. Wel is er 

intern een voorstel gemaakt waarbij het college wordt gevraagd om alvast te anticiperen op de 

wetswijziging wat betreft de hoogte van de Studietoeslag. De minister heeft hierom verzocht bij 

alle gemeenten. Besluitvorming is gepland in september 2021. 
 

Verbeterpunten Meedoen 
Een doorontwikkeling van de verordening Meedoen kan een aantal aandachtspunten van het 

onderzoek van de Kinderombudsman Rotterdam oplossen. Uit deze evaluatie blijkt dat de 
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‘schoolkostenregeling’ vanaf de start in 2018 niet ruim wordt benut, dit is tevens een 

aandachtspunt bij het actualiseren van de verordening. Meedoen kan worden gewijzigd op de 

volgende manier; 

- Automatische toekenning Meedoen voor uitkeringsgerechtigden; 
- Eén kindbudget geven voor alle kosten binnen Meedoen, geen aparte aanvragen zodat 

de regeling eenvoudiger wordt en het niet gebruik wordt tegengegaan; 
- De inkomenseis voor de toegang van Meedoen aanpassen en er een draagkracht 

element aan toevoegen (verzoek van CDA tijdens beraad en advies 6 april); 
- De aanvragen laagdrempelig aanbieden, zowel digitaal als fysiek bij de partners 

(gebeurt nu ook al, wellicht meer bekendheid aan geven); 
- Het hele gezin in een traject schuldhulpverlening toegang bieden voor Meedoen, ook bij 

een hoger inkomen. De ruimte in het inkomen moet worden benut voor de aflossing van 
de schulden. Nu hebben alleen de kinderen toegang en niet de ouders; 

 
De hierboven genoemde wijzigingen geven hogere uitgaven op de regeling Meedoen.  
 
 
 

Bijlagen 
- Armoedemonitor Duidingsrapport 2020 Albrandswaard 

- Armoedemonitor Dashboardcijfers 2020 Albrandswaard 
- Evaluatierapport zorgverzekering minima Albrandswaard 

 


