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Minima Effect Rapportage en het minimabeleid 

 
Naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek uit december 2015 heeft het college een Minima Effect  
Rapportage (MER) door het Nibud laten uitvoeren. Het definitieve rapport is op 19 april jl. ontvangen en als bijlage 
toegevoegd bij deze RIB. In de MER worden landelijke en gemeentelijke regelingen toegepast op verschillende 
typen huishouden met verschillende inkomensniveaus om het inkomenseffect van al deze regelingen in beeld te 
brengen. Het Nibud is in haar conclusies zeer positief over het minimabeleid in Stichtse Vecht: 
 
“De gemeente Stichtse Vecht kent een zeer ruimhartig armoedebeleid. De gemeente kent voor alle soorten 
huishoudens verschillende vormen van inkomensondersteuning die een positief effect hebben op de 
bestedingsruimte van de inwoners.  
 
Het armoedebeleid in Stichtse Vecht kan als voorbeeld dienen voor veel andere gemeenten. Dat er slechts bij één 
huishoudtype tekorten ontstaan, en dat pas na invulling van het restpakket, komt weinig voor. Dit betekent dat veel 
huishoudens met een laag inkomen in de gemeente Stichtse Vecht ondanks hun relatief lage inkomen wel deel 
kunnen nemen aan sociaal maatschappelijke, culturele en/of sportieve activiteiten.”  
 
Het Nibud doet de volgende aanbevelingen: 
• Zet het huidige armoedebeleid zoveel mogelijk voort op dezelfde manier 
• Besteed extra aandacht aan gezinnen met oudere kinderen (12 t/m 17 jaar); 
• Breng inkomensondersteunende regelingen actief naar buiten; 
• Presenteer en communiceer alle regelingen op een overzichtelijke manier. 
 
Het college is blij met de positieve conclusies van het Nibud en gaat onderzoeken of en hoe de aanbevelingen van 
het Nibud kunnen worden toepast op het gemeentelijk beleid.  
 
Er is sprake van een overschrijding op het budget voor het huidige minimabeleid. In 2017 gaat het naar 
verwachting om een bedrag van €220.000, naast de €295.000 die reeds incidenteel beschikbaar is gesteld uit de 
risicoreserve SD voor de collectieve zorgverzekering in 2017. In 2018 bedraagt het tekort, indien het beleid 
ongewijzigd wordt voortgezet, dus minimaal €515.000.  
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Als het gaat over de informatievoorziening over de minimaregelingen, dan gebeurt er al veel. Er is een 
maandelijkse informatiebrief voor mensen met een uitkering, er is een vernieuwde webpagina ‘werk en inkomen’ 
op de gemeentelijke website, mensen kunnen gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning en er is  een 
55+ gids met veel informatie. 
 
Bijlage: Minima Effect Rapportage 
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https://stichtsevecht.notubiz.nl/document/5422009/2/RIB%2039%20-%20bijlage%20Minima%20Effect%20Rapportage%20Stichtse%20Vecht%202017
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