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Z-13-19185 Maatschappij Marija Scheeve Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4491  

B&W-besluit   17-12-2013 

Uitwisseling    

Raad    23-01-2014 

Agendanummer   12 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Minimabeleid en stand van zaken beleidsonderwerpen ISD Bollenstreek 

 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

1. Positieve gevoelens te uiten over de voorgestelde beleidsregels minimabeleid van 

 de ISD Bollenstreek; 

2. Kennisnemen van de stand van zaken van het debiteurenbeleidsplan; 

3. Kennisnemen van de stand van zaken van de tegenprestatie naar vermogen. 

 

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

Wet werk en bijstand 

Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek 

 

Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling:     

Programma 2: Maatschappij 

Prestatieveld 2.4: Arbeidsparticipatie 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Bij de behandeling van de begroting 2013 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst 

Bollenstreek (verder ISD) heeft de gemeenteraad opdracht gegeven een aantal 

inhoudelijke onderwerpen uit te werken. Dit zijn het minimabeleid, het 

debiteurenbeleidsplan en de tegenprestatie naar vermogen.  

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.1. Het vaststellen van het minimabeleid is de bevoegdheid van het Dagelijks 

Bestuur van de ISD. 

Het Dagelijks Bestuur wil de gevoelens van de gemeenteraad meenemen bij de 

besluitvorming.  

 

1.2. Het voorgestelde beleid gaat uit van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. 

Het sluit daarmee aan bij het Wmo-beleid en de Kanteling. 

Het voorgestelde minimabeleid is uitgebreider dan het verstrekken van geld of het 

verschaffen van, al dan niet tijdelijke, inkomensondersteuning.  
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Het nieuwe minimabeleid moet mensen in de uitkering motiveren tot actief 

sollicitatiegedrag, voor zover zij dat nog niet of onvoldoende doen.  

 

1.3. De ‘potjes’ binnen de bijzondere bijstand verdwijnen, in plaats daarvan kunnen 

mensen met een uitkering of inkomen tot 110% van het sociaal minimum aanspraak 

maken op drie budgetten. 

-  Algemene voorziening, bijvoorbeeld de collectieve ziektekostenverzekering. 

-  Persoonsondersteunend budget waarin de huidige regelingen (bijzondere bijstand, 

langdurigheidtoeslag, regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en de 

regeling sportieve en sociaal culturele activiteiten) worden samengevoegd. 

Hieronder vallen ook een uitstroompremie en inspanningspremie. 

-  Individuele bijzondere bijstand, om maatwerk mogelijk te maken. 

 

2.1 Het debiteurenbeleidsplan is op 14 november 2013 ter kennisgeving aangenomen 

door de gemeenteraad. 

Het Dagelijks Bestuur heeft op 19 september 2013 het debiteurenbeleidsplan 

vastgesteld en ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd.  

Het beleidsplan is op 9 oktober 2013 formeel in werking getreden. 

 

3.1 De scenario’s voor het uitvoeren van de tegenprestatie naar vermogen komen in 

2014 naar de gemeenteraad. 

De ISD is begonnen met een kleinschalige pilot voor het uitvoeren van de 

tegenprestatie naar vermogen. Op basis van de evaluatie van de pilot en de 

aankomende Participatiewet worden uitvoeringsscenario’s opgesteld. Deze scenario’s 

worden ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

De uitvoering van het aangepaste minimabeleid past binnen het budget voor 

bijzondere bijstand dat is opgenomen in de begroting 2014. 

 

Mocht het nieuwe minimabeleid leiden tot een besparing dan wordt dit gerapporteerd 

in de jaarrekening 2014.  

 

ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

De cliëntenraad van de ISD Bollenstreek heeft een advies uitgebracht. Dit advies ligt 

bij de stukken ter inzage. 

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek neemt in de vergadering van  

13 februari 2014 een besluit over het minimabeleid. Het college wil de gevoelens van 

de gemeenteraad inbrengen bij deze besluitvorming.  
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Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

1.1. De cliëntenraad heeft negatief geadviseerd. 

De bezwaren van de cliëntenraad hebben betrekking op landelijk beleid. Dit valt 

buiten het bereik van het minimabeleid van de ISD. Het Dagelijks Bestuur van de ISD 

heeft kennisgenomen van het negatieve advies.  

 

1.2. Mensen zijn vrij om hun bijzondere bijstand (minimaregeling) naar eigen inzicht 

te besteden.  

Mensen ontvangen een jaarlijks budget dat zij kunnen inzetten voor allerlei zaken. 

Dit kunnen zij gebruiken om te sparen voor onvoorziene uitgaven of voor sportieve 

en culturele activiteiten, maar zij zijn daartoe niet verplicht.  

Het risico bestaat dat mensen het geld aan andere zaken besteden. Door goede 

communicatie en ondersteuning probeert de ISD dit te voorkomen. 

 

1.3. Minder mensen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand (minimaregeling). 

Mensen met een arbeidsverplichting, maar die niet aan het werk gaan, ontvangen 

geen bijzondere bijstand. Onder het bestaande minimabeleid krijgen zij wel geld. De 

ISD verwacht dat het, momenteel, gaat over 76 klanten.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief ISD Bollenstreek dd 02-12-2013 inzake notitie minimabeleid/reactie cliëntenraad 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 342 
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Nr.     3. Bestuur\4491 

B&W-besluit   17-12-2013 

Uitwisseling    

Raad    23-01-2014 

Agendanummer   12 

 

 

Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    

Minimabeleid en stand van zaken beleidsonderwerpen ISD Bollenstreek 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 42 van de 

Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek,  

 

besluit: besluit: besluit: besluit:     

1. Positieve gevoelens te uiten over de voorgestelde beleidsregels minimabeleid 

van de ISD Bollenstreek; 

2. Kennisnemen van de stand van zaken van het debiteurenbeleidsplan; 

3. Kennisnemen van de stand van zaken van de tegenprestatie naar vermogen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 23 januari 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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