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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld besluit 
 

1. Intrekken regeling ‘Toeslag kosten huishouden’, besloten in de raad van Maarssen op 9 juli 2007 
met ingang van 1 januari 2013. 

2. Intrekken regeling ‘Bijzondere bijstand in verband met schoolgaande kinderen’, besloten in de 
raad van Maarssen op 9 juli 2007, met ingang van 1 januari 2013. 

3. Intrekken regeling ‘Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2008’, besloten in 
de raad van Breukelen in april 2008 en in de raad van Loenen in april 2008, met ingang van 
1 januari 2013. 

4. Niet langer uitvoeren van de ‘Computerregeling’ van Maarssen zoals jaarlijks wordt vastgesteld 
door het college met ingang van 1 januari 2013. 
 

 
Samenvatting 
 
Vanwege het herschikken van de minimaregelingen overeenkomstig de vastgestelde kaderstellende nota 
uitgangspunten minimabeleid wordt een aantal minimaregelingen ingetrokken en vervangen door nieuwe 
regelingen die in een apart voorstel de raad en het college ter besluitvorming zullen worden aangeboden. 
 
 
 
 
Bijlagen 
Geen
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Harmonisatie 
In de kaderstellende nota minimabeleid, door de raad vastgesteld op 31 januari 2012, is in grote lijnen 
besloten hoe de harmonisatie van het minimabeleid zal plaatsvinden. Het nu aangeboden voorstel is hier 
een uitwerking van. 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het doel is te komen tot een vereenvoudiging van de uitvoering van het minimabeleid en een hogere 
toegankelijkheid voor de burger. 
 
Argumenten 
In de raadsvergadering van 9 juli 2007 is in de gemeente Maarssen besloten in te stemmen met het 
voorstel “Inkomensondersteuning en Minimabeleid Maarssen”. Hierin zijn de beleidscontouren geschetst 
en werd onder andere voorgesteld een “Toeslag kosten huishouden” en “Bijzondere bijstand in verband 
met schoolgaande kinderen” te ontwikkelen. Vervolgens zijn voor deze regelingen door het college 
uitvoeringsregels vastgesteld. 
Op 23 april 2008 is door de gemeenteraad van Woerden besloten tot instelling van de “Declaratieregeling 
maatschappelijke participatie voor minima 2008”.  Ook hiervoor zijn door het college beleidsregels 
vastgesteld. De raden van de voormalige gemeenten Loenen en Breukelen hebben met dit besluit 
ingestemd.  
  
Reden om deze regelingen te laten vervallen. 
In de kaderstellende nota voor minimabeleid vastgesteld door de raad op 31 januari 2012 zijn kaders en 
uitgangspunten voor het minimabeleid benoemd waarbij een herschikking van het minimabeleid dient 
plaats te vinden. 
Hieruit wordt met betrekking tot dit voorstel het volgende geciteerd: 
- De toeslag kosten huishouden is gemeentelijk beleid en bedoeld als aanvullend beleid om de 

individueel bijzondere bijstand te ontlasten. Hiervoor komt een geharmoniseerd voorstel. 
- De declaratieregelingen van de voormalige gemeenten IASZ komen te vervallen omdat de 

inkomensgrens van 120% niet meer mogelijk is in de aangescherpte WWB en er een overlap is met 
de U-pas, voor het gedeelte van declaratie voor schoolkosten komt een Verordening participatie 
schoolgaande kinderen. 

- De regeling voor ouders met schoolgaande kinderen voor de voormalige gemeente Maarssen komt 
te vervallen, hiervoor komt een Verordening participatie voor schoolgaande kinderen. 

- De computerregeling van de voormalige gemeente Maarssen komt te vervallen, hiervoor komt de 
Verordening participatie schoolgaande kinderen. 

De voorgestelde wijzigingen worden verder uitgewerkt in aparte beleidsvoorstellen.   
 
Inhoudelijk 
1. Toeslag kosten huishouden 

Deze toeslag is bestemd voor personen in de gemeente Maarssen en geeft een tegemoetkoming in 
de aanschaf van diverse huishoudelijke artikelen.  
In Breukelen en Loenen bestaat geen vergelijkbare regeling voor deze kosten. 
Voorgesteld wordt de huidige regeling van Maarssen in te trekken en zoals al aangekondigd in de 
kaderstellende nota minima te vervangen door een geharmoniseerd voorstel.  
 
Een nieuwe afgeslankte regeling, waartoe wij nog zullen besluiten, wordt opgenomen in de 
bijzondere bijstand en geeft een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf of reparatie 
van een wasmachine of koelkast. Hierover wordt door ons nog een besluit genomen waarbij 
de ingangsdatum tegelijkertijd is met het intrekken van deze regeling. 
 

2. Bijzondere bijstand in verband met schoolgaande kinderen 
 Is bestemd voor ouders van ten laste komende minderjarige schoolgaande kinderen in de gemeente 

Maarssen. Bij deze regeling wordt een tegemoetkoming gegeven voor indirecte studiekosten zoals 
aanschaf schooltas, fiets, schoolspullen, regenkleding, gymkleding, excursies, computer enz.. 

 Een dergelijke vergoeding voor Loenen en Breukelen is opgenomen in de declaratieregelingen en 
betreft een  bijdrage voor de ouderbijdragen voor schoolgaande kinderen met als doel te bevorderen 
dat kinderen van minima deelnemen aan schoolactiviteiten waarvoor een ouderbijdrage wordt 
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gevraagd. Deze regeling is dus veel beperkter en kent een overlapping met de regeling school€xtra 
van de U-pas.  
 
Hiervoor in de plaats komt een Categoriale regeling voor ouders van schoolgaande kinderen 
waartoe wij nog een besluit zullen nemen. 
 

3. Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2008 
 Is bestemd voor personen vanaf 18 jaar met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm 

en geen vermogen boven de vermogensgrens in de gemeenten Loenen en Breukelen.  
 De declaratie bestaat uit drie delen: 

- Een bijdrage voor welzijnsactiviteiten met als doel participatie te bevorderen en sociale uitsluiting 
te voorkomen.  

- Een bijdrage voor informatievoorziening met als doel de toegankelijkheid van 
informatievoorziening via schriftelijke media of internet voor minima te bevorderen.  

- Een bijdrage voor ouderbijdragen voor schoolgaande kinderen met als doel te bevorderen dat 
kinderen van minima deelnemen aan schoolactiviteiten waarvoor een ouderbijdrage wordt 
gevraagd.  

 
- De declaratieregeling voor welzijnsactiviteiten kan vervallen omdat de U-pas hiervoor in de 

plaats is gekomen. 
- De declaratieregeling voor informatievoorziening via schriftelijke media of internet komt te 

vervallen. Deels wordt dit opgevangen door de categoriale regeling voor ouders van 
schoolgaande kinderen en deels door de U-pas. Met een U-pas krijgt men een hoge korting 
op een bibliotheekabonnement en heeft daarmee toegang tot verschillende media en of 
internet. 

- De declaratieregeling voor ouderbijdragen voor schoolgaande kinderen komt te vervallen 
en wordt vervangen door de Categoriale regeling voor ouders van schoolgaande kinderen. 
Tot juli 2013 kan ook nog gebruik gemaakt worden van school€xtra. De nieuwe categoriale 
regeling is veel ruimer wat betreft de hoogte van de vergoeding en de te vergoeden kosten. 

 
4. De computerregeling 

Is bestemd voor inwoners van de gemeente Maarssen waarvan het kind als eerste naar het 
voortgezet onderwijs gaat en in het bezit is van een U-pas (dus met een inkomen tot 125% van de 
bijstandsnorm). De beleidsregels werden jaarlijks vastgesteld door het college. 
Op 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand aangescherpt, vanaf dan is het niet langer mogelijk een 
voorziening te verstrekken bij een inkomen van meer dan 110% van de bijstandsnorm. 

 
De computerregeling komt te vervallen, in de toekomst kunnen ouders zelf bepalen of zij het 
geld van de categoriale regeling voor schoolgaande kinderen willen inzetten voor een 
computer of andere zaken en op welk moment. 

 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Communicatie 
Over het intrekken van de huidige regelingen en het vaststellen van nieuwe regelingen zal actief worden 
gecommuniceerd richting de burger en met name richting de uitkeringsgerechtigden die veelal gebruik 
maken van de regelingen. Dit gebeurt op verschillende manieren zoals artikelen in de VAR, in de 
Nieuwsbrief en tijdens klantcontacten. 
Verder worden de besluiten op de gebruikelijk wijze gepubliceerd. 
 
Financiën en risico’s 
Risico’s: Niet van toepassing.  
De vrij te komen budgetten zullen worden ingezet voor de realisatie van de nieuwe regelingen. 
 
Vervolg 
Vaststellen van nieuwe regelingen voor minima. 
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13 november 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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