
Geachte raadsleden,

Graag stuur ik u ter informatie de bijgevoegde KWIZ onderzoeken: 
Armoedemonitor 2015, Inkomens Effect Reportage en het Scenarioanalyse 
Sociaal Domein van Albrandswaard. De Armoedemonitor en het Inkomens Effect 
reportage zullen gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van het 
minimabeleid.  Deze onderzoeken zijn voor zowel Barendrecht als Ridderkerk en 
Albrandswaard op dezelfde manier uitgevoerd, en zullen in alle drie de 
gemeenten als grondslag dienen voor het toekomstige minimabeleid.

o De Armoedemonitor beschrijft de doelgroep van het armoedebeleid in 
2015 en gaat in op het gebruik en het bereik van de 
inkomensondersteunende voorzieningen die de gemeente kent. 

o De Inkomens Effect Reportage biedt inzicht in de mate waarin het huidige 
(lokale) armoedebeleid een bijdrage levert aan de financiële positie van 
minimahuishoudens. Met behulp van landelijke inkomensnormen, 
landelijke toeslagen en informatie over gemeentelijke regelingen is per 
huishoudtype het inkomen bepaald. 

o De Scenarioanalyse was bedoeld als basis voor het inmiddels vastgestelde 
beleid van 2015: regeling ziektekosten, huishoudelijke ondersteuning en 
verhuiskosten. Dit onderzoek heeft langer op zich laten wachten vanwege 
privacy beperkingen bij bestandskoppelingen. De verdere bespreking van 
dit onderzoek zal binnen het kader van toekomstig minimabeleid verder 
achterwege blijven. 

Opvallende zaken n.a.v. de onderzoeken:
 De cijfers van de drie gemeenten verschillen onderling weinig van elkaar.
 Het percentage mensen dat afhankelijk is van een minimum inkomen is 

beduidend lager dan het landelijke gemiddelde en daarvan is er een 
relatief hoog percentage 3 jaar of langer op het minimum zit. 

 Eigenlijk komen alle groepen met een inkomen tot 120% van het wettelijk 
sociaal minimum structureel geld te kort. Ook nog als we een volledige 
benutting van de bestaande minimaregelingen daarbij optellen. 

 Een gunstige uitzondering hierop vormt de groep alleenstaande ouders; 
zodra zij boven de bijstandsnorm uit komen, door werk, bieden 
belastingvoordelen uitkomst.

 Ook opvallend is dat minima regelingen een relatief laag bereik hebben, 
vergeleken bij landelijke cijfers. Met name de participatie regeling valt 
lager uit dan het landelijke gemiddelde bereik.

 Het bereik van de kwijtschelding gemeentelijke lasten is 75% en daarmee 
een stuk hoger dan het bereik van de overige minimaregelingen.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.


