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 Griffie 3. Bestuur\7115 Pia Teeuwen Schriftelijke vragen 

Nr.    Z-17-021608 

Raad(scommissie) 09-11-2017 

Agendanummer  7 

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de CDA-fractie Hillegom d.d. 27-09-2017 inzake armoedebeleid 

In september 2015 hebben we in de raad de uitwerking van het armoedebeleid in 

Hillegom vastgesteld. Verschillende regelingen zijn vormgegeven, waaronder het sport- 

en cultuurfonds, een noodfonds en een collectieve zorgverzekering. Belangrijke 

regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen.   

Nu we twee jaar verder zijn, is de fractie van het CDA benieuwd of de ingezette 

maatregelen ook het gewenste effect hebben.  

Onlangs ontvingen wij informatie over een instrument ontwikkeld door het Nibud 

waarmee het effect van het armoedebeleid getoetst kan worden: “de minima-

effectrapportage” https://www.nibud.nl/beroepsmatig/minima-effectrapportage/ 

 

De fractie van het CDA Hillegom heeft de volgende vragen aan het college:  

1. Wanneer wordt de uitwerking van het armoedebeleid geëvalueerd? 

 

Antwoord: Het beleid is op verschillende punten reeds geëvalueerd:  

 

Noodfonds:  

Er is begin 2017 een evaluatie over 2016 uitgevoerd door de ISD, de uitvoerder van het 

Noodfonds. Deze evaluatie is aan het Dagelijks Bestuur van de ISD voorgelegd. De ISD 

heeft in deze evaluatie enkele aanbevelingen geformuleerd over de voorwaarden om in 

aanmerking te komen voor het Noodfonds. Het college werkt momenteel aan een 

voorstel waarin deze aanbevelingen zijn opgenomen en is voornemens de evaluatie en 

het voorstel voor het Noodfonds gezamenlijk aan de raad voor te leggen.  

 

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds  

In de raadsvergadering van 16 maart 2016 is het jeugdsportfonds en jeugdcultuur-

fonds geëvalueerd en besloten de regeling met twee jaar te verlengen.  

In de raadsvergadering van 15 juni 2017 heeft de raad een rapportage over 2016  

ontvangen van het jeugdsport en jeugdcultuurfonds. In de bijlage stuur ik u ook de 

tussenrapportage t/m juni 2017.  
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https://www.nibud.nl/beroepsmatig/minima-effectrapportage/
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De collectieve zorgverzekering 

Jaarlijks wordt gekeken naar de uitvoering, de premie en de inhoud van de polissen en 

worden zo nodig aangepast. Dit wordt besproken en besloten in het Dagelijks Bestuur 

van de ISD. De inkomensgrens voor deze verzekering is in 2016 verhoogd. 

 

Regelingen art 42 GR ISD (o.a. minimabeleid ISD)  

In 2016 is er een evaluatie geweest van het minimabeleid van de ISD-gemeenten. Op 

basis hiervan is er in de raad van 13 oktober 2016 nieuw beleid vastgesteld. In de loop 

van 2018 zal er weer een evaluatie worden uitgevoerd.  

 

Preventiebudget 

In 2016 zijn enkele preventieve projecten uitgekozen in een participatietraject. Deze 

worden nu geïmplementeerd. Dit betreft startpunt geldzaken, de consuminderkring en 

budgetonderwijs op het Fioretti College. De diverse projecten zullen eind 2018 worden 

geëvalueerd.  

 

2. Is al bekend op welke wijze, op basis van welke parameters, de uitwerking van 

het armoedebeleid wordt geëvalueerd? 

 

Antwoord:  

Minimabeleid ISD-gemeente 

 

Er zijn nog geen parameters gedefinieerd, wel aandachtspunten. Voor het beleid dat 

ondergebracht is bij de ISD zijn de aandachtspunten: Inspanningspremie voortzetten of 

niet? Technische vormgeving Persoons-ondersteunend budget (POB) wijzigen aan de 

hand van casuïstiek? Zijn de uitgaven van de bijzondere bijstand gestegen door meer 

maatwerk (omgekeerde toets)? En hoe is het bereik van de regelingen (meer groei of 

niet)? 

 

3. Is het college bekend met de mogelijkheid via het Nibud een minima-

effectrapportage (MER) uit te laten voeren? 

Zo ja, is het college bereid een minima-effectrapportage door het Nibud uit te 

laten voeren? 

 

Antwoord: Ja, daar is het college bekend mee.  

Zoals aangegeven in het raadsvoorstel van 13 oktober 2016, zijn er plannen om in 2018 

een breed armoedebeleid op te stellen, waarbij de samenhang tussen de gemeentelijke 

regelingen en de minimaregelingen van de ISD wordt uitgewerkt. Een minima-

effectrapportage zou daar een onderdeel van uit kunnen maken. In 2018 komen wij 

terug op deze vraag.  
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4. Veel regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen worden 

uitgevoerd door de ISD.  

Hoe staat het college ten opzichte van een gezamenlijke evaluatie met de Duin- 

en Bollengemeenten? 

 

Antwoord: Uw verzoek is afgestemd met de aan de ISD deelnemende gemeenten. Deze 

hebben aangegeven op dit moment geen behoefte te hebben aan een gezamenlijke 

evaluatie. Enerzijds vanwege het recentelijk starten van regelingen, anderzijds vanwege 

het ontbreken van lokaal armoedebeleid of het opstellen van lokaal armoedebeleid.  

 

Bijlage: Tussenrapportage t/m juni 2017 


