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ONDERWERP 
Kaders Minimabeleid en Schuldhulpverlening Albrandswaard 2016-2020 

 

GEADVISEERDE BESLISSING 
1. De kaders van het minimabeleid en schuldhulpverlening voor de komende 4 jaar vast te 

stellen en daarmee: 

a. de kanteling van de bijzondere bijstand verder vorm te geven 
b. de toegankelijkheid minimaregelingen te verbeteren 
c. kinderen prioriteit te geven en een Kindpakket te ontwikkelen 
d. de inkomensgrens voor producten maatschappelijke participatie van 110% van het wettelijk 
sociaal minimum  naar 120% wettelijk sociaal minimum te verhogen 
e. maatschappelijke participatie zoveel mogelijk in producten en diensten aan te gaan bieden 
f. de wijkteams een eigen budget voor armoedebestrijding te geven 
g. de informatie voorziening op de website en in folders over minimabeleid en SHV te 
verbeteren 
h. een netwerk met maatschappelijke partners te stimuleren 
i. in te zetten op preventieve schuldhulpverlening 

 

 

INLEIDING 
Voor u ligt het definitieve voorstel voor de  Kaders Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2016-2020. 
Basis voor de herijking van deze kaders is de discussieavond  minima, armoede en 
schuldhulpverlening in de Ontmoeting en Dialoog avond van 26 mei. Hierbij hebben de raadsleden 
hun visie op het toekomstige armoedebeleid kenbaar gemaakt. Ook  zijn de uitkomsten van het 
armoedeonderzoek en de inkomensanalyse van KWIZ in de kaders betrokken. Daarnaast liggen de 
aanbevelingen vanuit de armoedeconferentie en overhandigde petitie, de landelijke regelgeving en de 
visie op de kanteling van het sociale domein aan dit stuk ten grondslag . In september zijn deze 
kaders oriënterend in Beraad en Advies besproken. Nu liggen zij ter besluitvorming voor. 

 

BEOOGD EFFECT 
Bevorderen dat mensen met een laag inkomen maatschappelijk participeren en worden geholpen als 
zij in problematische schulden (dreigen te) komen.  

 

ARGUMENTEN 
1. Er zijn wettelijke wijzigingen en de kanteling van het sociale domein zorgt voor veranderde wensen 
en inzichten. 
 
b1. Nog niet de helft van de mensen met een laag inkomen maakt gebruik van minimavoorzieningen.   
Uit onderzoek is gebleken dat minder dan de helft van de mensen met een laag inkomen gebruik 
maken van minimavoorzieningen. Door de bekendheid en toegankelijkheid te verbeteren willen we er 
voor zorgen dat deze mensen in ieder geval op de hoogte zijn van de voorzieningen en er makkelijker 
gebruik van kunnen maken als zij er recht op hebben. 



 
b2. Huidige producten sluiten niet altijd goed aan bij de behoeften. 

Door maatwerk te leveren kan de dienstverlening doeltreffender. Als mensen met een laag inkomen 
bijzondere noodzakelijke kosten niet kunnen betalen, bekijken we samen met die persoon welke 
oplossingen er mogelijk zijn 
 
c. We willen dat kinderen gelijke kansen hebben en kunnen meedoen.  
We geven prioriteit aan kinderen die opgroeien in armoede, maar ook aan mensen die weinig aan hun 
financiële situatie kunnen veranderen: ouderen (55+), en mensen die langdurig afhankelijk zijn van 
een minimuminkomen. (> 3 jaar).  
We ontwikkelen een Kindpakket. Dit is een totaalaanbod voor kinderen die opgroeien in armoede, met 
bv. zwemlessen, en kortingen om sportieve, culturele en educatieve participatie te stimuleren. 
 
d. Ook mensen met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum, hebben onvoldoende 
bestedingsruimte.  
Op dit moment staat de grens op 110%. Uit onderzoek blijkt dat ook mensen met een inkomen tot 
120% van het wettelijk sociaal minimum het heel moeilijk hebben en vaak in financiële problemen 
komen. Dit onderzoek geeft ook aan dat het verhogen van de inkomensgrens geen armoedeval zal 
veroorzaken. 
 
e. Hiermee wordt de toegankelijkheid bevordert, de administratieve rompslomp voor de burger 
vermindert en onjuist gebruik van middelen tegengegaan.  
Dit kan in natura of als kaart/voucher. Ook zullen betalingen rechtstreeks afgerekend worden met 
instanties. 
 
f. Een Wijkteam staat dicht bij kwetsbare burgers en kan snel handelen. 
Wij verwachten hierdoor snel en preventief te kunnen handelen waarmee grotere problemen 
voorkomen kunnen worden. 
 
g. We willen toegankelijk en benaderbaar zijn voor de doelgroep. 
We zorgen dat de informatie goed beschikbaar is voor minima. Wij gaan dit doen op de website en in 
folders. Daarnaast zal bij ieder gesprek van de klantmanagers deze informatie aan de klanten worden 
gegeven. 
 
h. Maatschappelijke partners staan dicht bij de burgers. Zij kunnen helpen bij het voorkomen van 
armoede en het bieden van hulp aan minima. 
Armoede bestrijden doen we samen met onze Maatschappelijke partners. Dit doen wij door ze te 
kennen, te informeren, mee samen te werken, te laten signaleren en doorverwijzen naar (oa. door een 
platform te initiëren oa. met Kerken, Vluchtelingenwerk, SWA, scholen, woningbouw, CJG, 
Maatschappelijke adviesraad, wijkteams, lokaal zorgnetwerk).   
 
i. Deze maatschappelijke partners signaleren problemen vaak nog eerder dan de gemeente.   
Bijvoorbeeld de woningbouwvereniging bij huurachterstand, scholen bij kinderen die niet meegaan op 
schoolreis, verenigingen als er geen contributie wordt betaald. 

 

KANTTEKENINGEN 
Om daadwerkelijk een verbeterde dienstverlening te realiseren zal de kwaliteit hiervan voortdurend, 
een punt van aandacht moeten zijn.  
Gezien het belang van de verbetering van de dienstverlening en het vergroten van het bereik en 
toegankelijkheid van het minimabeleid, wordt er tenminste jaarlijks geëvalueerd.  

 

OVERLEG GEVOERD MET 
De portefeuillehouder. 
Na een eerste bespreking in Beraad en Advies is ook advies gevraagd aan de Maatschappelijke 
Adviesraad Albrandswaard. (het advies van de MAA is meegenomen in de definitieve versie van de 
kaders en beleidsregels Minimabeleid en Schuldhulpverlening (zie bijlage)). 

 



FINANCIËN 
De herijking van het minimabeleid wordt budgettair neutraal ingevoerd. 

 

COMMUNICATIE 
Na vaststelling van de kaders zal het uitvoeringsbeleid worden uitgewerkt in samenwerking met de 
uitvoerders. 

 

UITVOERING 
Kanteling Bijzondere Bijstand: start 1 januari 2016, jaarlijkse evaluatie van de voortgang. 
Beleidsregels Bijzondere Bijstand: 1 januari 2016. 
Uitwerking Kindpakket en nieuwe verordening maatschappelijke participatie: gereed voor het nieuwe 
schooljaar in 2016. 
Preventieplan Schuldhulpverlening 1 januari 2016 gereed. 
Uitwerking nieuwe schuldhulpverlening en aanbesteding in 2016. 
Netwerk met maatschappelijke partners: voorjaar 2016. 
Verbeterde communicatie naar burgers: zomer 2016.  
Aanvraagformulieren en procedure(s) vereenvoudigen 2016. 
Nieuw beleid SHV en aanbesteding 2016. 
 

 

BIJLAGEN 
1. Kaders Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2016-2020 (1020783) 
2. Advies MAA en reactie college (1020785) 
3. Bijlage proces en planning Kaders minimabeleid en schulpverlening 2016-2020 (1023060) 

 

Poortugaal, 12 november 2015 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


