
Onderwerp: RE: Vraag bij peilnota minimabeleid etc

Beste Riëtte, 

Alies Bakker stuurde me je vragen door. Ik heb ook kort contact gehad met AnneMarie Hiemstra. 
Hieronder beantwoord ik de vragen die ik nu kan beantwoorden. Er zijn twee vragen (over het 
demografisch overzicht en de financiële uitnutting) waar ik geen antwoord op kan geven voor morgen. 
Wil je deze nu als technische vragen indienen bij de griffie of dien je ze bij de behandeling van de 
definitieve beleidsnotitie eventueel opnieuw in? In de definitieve beleidsnota besteden we namelijk ook 
aandacht aan feiten en cijfers en blikken we ook terug op de afgelopen jaren, waarmee ik verwacht 
dat we je vragen hierover beantwoorden.

De hulpgids Rondkomen in Stichtse Vecht kan door inwoners uiteraard telefonisch of per mail worden 
aangevraagd, dan wordt deze toegezonden. Ik zie tot mijn verbazing dat de verwijzing op onze 
website naar de Hulpgids is weggevallen. Hij staat wel online op het raadsinformatiesysteem (en is 
vindbaar via Google), maar hij hoort ook op de website te staan. Ik heb opdracht gegeven om deze 
direct terug te plaatsen op de website, onder het onderwerp ‘Werk en Inkomen’. De hulpgids is sinds 
2018 niet geactualiseerd, maar dit staat gepland na vaststelling van de nieuwe beleidsnota voor het 
minimabeleid en schuldhulpverlening. 

Er zijn gemeenten die regelingen hebben voor een baby-uitzet. Wij hebben op dit moment niet zo’n 
regeling, behalve dat in bijzondere omstandigheden en in een individueel geval bijzondere bijstand 
kan worden verstrekt.

Er is geen apart overzicht van organisaties die mensen met een laag inkomen ondersteunen in 
Stichtse Vecht, maar er staat wel een overzicht van belangrijke contactgegevens (inclusief een korte 
beschrijving) in de Hulpgids. 

Een overzicht van de huidige regelingen is als volgt:

Bijzondere bijstand 110%

Individuele Inkomenstoeslag 110%

Individuele studietoeslag n.v.t.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 100%

Minimaregelingen

Collectieve zorgverzekering voor minima 130%

Kindpakket:  U-Pas 
 Computerregeling voor schoolgaande kinderen
 Declaratieregeling schoolgaande kinderen (voor 

schoolspullen)
 Zwemregeling (A + B Diploma)
 Jeugdfonds Sport en Cultuur
 Stichting Leergeld

125%

U-Pas 125%

Compensatieregeling wettelijk verplicht eigen risico 110%

Declaratieregeling huisraad 110%

Tot slot vroeg AnneMarie zich af of je wil dat bovenstaande antwoorden ook worden gedeeld met de 
overige fracties. Wil je dat aan haar laten weten?



Met vriendelijke groet,

Thomas Koerhuis
Beleidsadviseur Sociaal Domein

Van: Riette Habes < > 
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 08:55
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Bakker, Alies 
<alies.bakker@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Vraag bij peilnota minimabeleid etc

Dag Alies,

Ik heb even een praktische vraag over de hulpgids Rondkomen in Stichtse Vecht.
Waar kunnen inwoners deze gids vinden. 
Kunnen inwoners deze aanvragen en toegezonden krijgen?
Waar staat deze online?
Is er na 2018 nog een geactualiseerde versie verschenen?
Ken jij gemeente met een babypakket? Hebben wij zo'n regeling voor een eerste kind?
Is er een overzicht van het maatschappelijk voorveld die minima's ondersteunen en met welke 
zaken ze hulp kunnen bieden?
Heb jij een demografisch overzicht van de bijstandsgerechtigden.
Heb jij voor mij een overzicht van de regelingen met inkomensplafonds?
Heb jij voor mij een overzicht van de uitnutting per regeling?

Dankjewel

Riette
Samen Stichtse Vecht
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