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Onderwerp:

Advies over de evaluatie minimaregelingen 2015-2017

Geacht College,
De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de evaluatie minimaregelingen 2015-2017.
De Adviesraad heeft de evaluatie besproken in haar vergadering van 7 april 2017
Graag spreekt de adviesraad haar waardering uit voor de uitgebreide evaluatie.
In deze brief is het advies van de Adviesraad opgenomen.
Advies
In de evaluatie wordt aangekondigd dat er eind van dit jaar een integrale nota komt voor
armoedebeleid en schuldhulpverlening. De in de evaluatie opgenomen voorstellen betreffen daarom
bijstellingen van bestaande regelingen.
Concreet zijn in de evaluatie de volgende vijf voorstellen opgenomen:






Het bedrag voor het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds structureel verhogen tot EUR 40.000,
Kinderen de mogelijkheid geven hun zwemdiploma te halen via een snelcursus van EUR 695
of via reguliere lessen tot een gelijk bedrag,
Bij meer dan twee kinderen in de schoolgaande leeftijd twee keer de computertoeslag
toekennen,
De bijdrage aan de stichting Leergeld eenmalig te verhogen met EUR 3.000,
De inkomensgrens voor alle aanvragen chronisch zieken en gehandicapten verhogen naar de
grens van de zorgtoeslag.

De Adviesraad adviseert positief over deze voorstellen.
Hierna wordt ingegaan op een aantal specifieke onderwerpen.
Samenhang
Het in de evaluatie opgenomen citaat van de Nationale Ombudsman spreekt boekdelen. Terecht
wordt in de nota de samenhang tussen weinig geld, onvoldoende redzaamheid en financiële
problemen vermeld. Gebleken is dat het hoofd bieden aan financiële problemen zo veel energie kost,
dat hierdoor het nemen van verantwoorde beslissingen negatief wordt beïnvloed.
Er zijn diverse regelingen voor armoedebestrijding beschikbaar. Het maakt een nogal versnipperde
indruk: een beetje van dit en een beetje van dat. En dat terwijl armoedebestrijding een integrale
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aanpak vereist. Nu is het meer het stoppen van gaten, terwijl de aandacht meer moet uitgaan naar
het structureel op de goede weg zetten van huishoudens in de problemen. Dat betekent een uitweg
bieden uit de huidige situatie en het geven van handvatten om een terugval te voorkomen.
Het is duidelijk dat de beleidsvrijheid van gemeenten wordt beperkt door landelijke wetgeving.
Coaching van huishoudens in financiële problemen, waarbij onder meer optimaal gebruik gemaakt
wordt van de bestaande mogelijkheden, kan een middel zijn om tot structurele oplossingen te
komen. Een integrale aanpak van de problemen in de betreffende huishoudens zal naar onze mening
het “leitmotiv” in de aangekondigde nota moeten zijn.
Collectieve zorgverzekering
Een aantal gemeenten in de nabije omgeving van Wijdemeren (Stichtse Vecht, Weesp en Hilversum)
hebben collectieve contracten met een zorgverzekeraar, waardoor verzekeringen worden
aangeboden waarmee de eigen bijdrage van de basisverzekering en de eigen bijdrage voor de WMO
geheel of in grote mate worden gedekt. De premiebijdrage van de gemeente is dar overigens ook
aanzienlijk hoger dan de bijdrage van de gemeente Wijdemeren.
Terecht wordt in de evaluatie aangegeven dat vooral het eigen risico voor veel mensen met een
minimuminkomen een behoorlijke aanslag is op het budget. Weliswaar is een deel van de verhoging
van het eigen risico gecompenseerd in een verhoging van de zorgtoeslag, maar in de praktijk gaat de
maandelijks uitgekeerde zorgtoeslag op in het huishouden van alle dag. Recent is veel gepubliceerd
over de hoogte van het eigen risico en het mijden van zorg. Met alle consequenties van dien.
De Adviesraad adviseert om een aanbod van een collectieve zorgverzekering, zoals in de genoemde
omringende gemeenten, serieus te onderzoeken.
Tegelijkertijd kan de Adviesraad zich vinden in de gedachte dat eerst het nieuwe regeerakkoord moet
worden afgewacht om te voorkomen dat onnodig acties ter zake worden ingezet.
Tot slot
Wij zijn graag bereid deze brief nader toe te lichten.
Hoogachtend,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren.
w.g. M.J. Vredenduin
(Voorzitter)

