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Aan de gemeenteraad 
 
Voorstel 
Vaststellen van de nota uitgangspunten minimabeleid als basis voor het te ontwikkelen 
minimabeleid. 
 
Inleiding 
Bijgevoegd treft u een voorstel aan om beleid en regelgeving te harmoniseren waardoor per 1 januari 
2012 voor de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde regelgeving en hetzelfde beleid zal gelden 
 
Op 1 januari 2013 dient  namelijk al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten 
Breukelen, Loenen en Maarssen  te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, 
verliezen de regelingen hun rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet Algemene Regels 
Herindeling (Wet Arhi). 
 
In de nota minimabeleid die hierbij ter besluitvorming wordt aangeboden, wordt verwoord hoe om te 
gaan met het minimabeleid vanaf 1 januari 2012, uitgangspunten en doelgroepen worden benoemd.  
Na het vaststellen van de uitgangspunten en het benoemen van de doelgroepen wordt per 
beleidsonderwerp verdere invulling gegeven en ter besluitvorming aangeboden.  
 
De nota is ingedeeld in drie hoofdstukken. 
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op hoe wij het minimabeleid willen zien en hoe wij hier mee 
om willen gaan als gemeente, er worden uitgangspunten geformuleerd. 
In het tweede hoofdstuk is een verschillen analyse van het minimabeleid opgenomen, de huidige 
regelingen van de voormalige gemeenten Loenen en Breukelen en Maarsen staan hierin benoemd 
In het derde hoofdstuk worden de belangrijkste doelgroepen voor het minimabeleid benoemd en op 
grond hiervan komen we tot een voorstel hoe we het minimabeleid in de komende tijd vorm willen 
geven. 
 
Argumenten 
De diensten sociale zaken van Breukelen en Loenen en Maarssen zullen per 1 januari 2012 
samengevoegd worden in één afdeling sociale zaken voor de Stichtse Vecht. Door de grote 
verschillen in het minimabeleid is een harmonisatie door samenvoeging van regelingen niet in zijn 
geheel mogelijk.  
Daarnaast speelt de aanscherping van de Wet werk en bijstand (WWB) per 1 januari 2012 een rol.  
Het minima beleid wordt dan gemaximaliseerd op een inkomensgrens van 110% van de 
bijstandsnorm. 
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Verordeningen en beleidsregels moeten worden aangepast aan de  gewijzigde WWB.  
De raad dient een verordening op de te stellen voor de participatie van schoolgaande kinderen. 
 
Voor de uitvoerende afdeling is het van groot belang dat er een werkbare situatie ontstaat per 1 
januari 2012 en dat er duidelijkheid ontstaat voor de klanten. 
De uitvoerende afdeling heeft een groot belang bij het hebben van eenduidige regelingen voor een 
werkbare situatie.  
Gedurende het jaar 2012 is het in een aantal gevallen, om juridische redenen, niet mogelijk 
wijzigingen en / of wenselijk in te voeren. Dit geldt onder andere voor de categoriale regelingen voor 
zorgkosten, langdurigheidstoeslag, categoriale regelingen voor ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten, omdat er dan rechtsongelijkheid ontstaat.    
 
Kanttekeningen 
Het niet hebben van een minimabeleid dat gelijk is voor alle burgers, vormt een risico voor de 
afdeling omdat dan meer formatie nodig zal zijn en er desondanks veel verwarring zal ontstaan voor 
zowel medewerkers als klanten  en daarmee een verhoogd risico op fouten. Dit is ook door de 
accountant benoemd. Men moet immers werken met het verschillende beleid en regelingen van de 
voormalige gemeenten en dus met verschillende bedragen, procedures, beschikkingen en 
rapportages. 
 
Uitvoering 
Na het formuleren van de uitgangspunten en doelstellingen door de raad zullen de verordeningen en 
regelingen worden uitgewerkt in beleidsregels. Bij het opstellen van de beleidsregels zal rekening 
worden gehouden met de door uw college (5) geformuleerde uitgangspunten voor de harmonisatie 
en de adviezen van de expertgroepen voor zover van toepassing. 
 
Samenvattend zijn de volgende uitgangspunten zijn geformuleerd in hoofdstuk 1 van de nota: 
Uitgangspunten minimabeleid 

- Definitie van armoede in brede zin hanteren, waaronder het bestrijden van financiële 
achterstand en sociale uitsluiting 

- Betaald werk als instrument in de strijd tegen armoede voorop stellen, deelname aan het 
arbeidsproces is de beste manier om armoede te bestrijden en sociaal isolement te 
bestrijden naast andere vormen van activering en participatie. 

- Armoedebestrijding onder kinderen prioriteit geven, zij moeten gelijke kansen krijgen als 
andere kinderen en niet uitgesloten worden door armoede van de ouders 

- Niet toepassen van een drempelbedrag omdat hierdoor mensen met een laag inkomen te 
zwaar worden belast. 

- De vermogensgrens voor het vrij te laten vermogen gelijk stellen met de grens van het vrij te 
laten vermogen zoals toegepast bij de algemene bijstand.  

- De inkomensgrens voor alle vormen van minimabeleid vaststellen op 110% van het van 
toepassing zijnde bijstandsniveau om mensen met een laag inkomen te bereiken en om de  
armoedeval enigszins op te vangen. 

- Koppelen van materiële en immateriële hulp, zo worden de oorzaken van problematiek 
aangepakt. Hierbij samenwerken met andere maatschappelijke organisaties. 

- Stimuleren van gebruik van minimaregelingen, dus optimaal gebruik maken van het aanbod. 
- Toegankelijkheid van de regelingen vergroten door vereenvoudiging van het aanbod van 

regelingen, de aanvraagprocedures en werkprocessen en hierdoor tegelijk besparen op 
uitvoeringskosten. 
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In hoofdstuk 2 zijn de huidige regelingen van de drie voormalige gemeenten op een rij gezet. 
In hoofdstuk 3 zijn  de drie belangrijkste doelgroepen bepaald;  

 
 
 
Pagina  2 van 3 
 M

in
im

ab
el

ei
d 

(g
ew

ijz
i

- Jeugd  



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

 
 
 
Pagina  3 van 3 
 

 

M
in

im
ab

el
ei

d 
(g

ew
ijz

ig
d)

.rv
s.

do
c/

l3
 

- Gezin  
- Ouderen en chronisch zieken en gehandicapten. 

Voor deze doelgroepen zijn de regelingen benoemd die nog nader uitgewerkt worden;  
Regelingen Stichtse Vecht 

- Schuldhulpverlening 
- Langdurigheidstoeslag 
- Categoriale regeling voor een collectieve aanvullende zorgkostenverzekering 
- Bijzondere bijstand 
- U-pas inclusief School€xtra 
- Categoriale regeling schoolgaande kinderen 
- Categoriale regeling ouderen, chronisch zieken en gehandicapten 
- Vriesversmaaltijden 
- Toeslag kosten huishouden 

 
Werksessie 
In de werksessie van 10 januari 2011 is gevraagd of het mogelijk is de regeling school€xtra te laten 
vervallen en op te nemen in de nieuw te ontwikkelen Categoriale regeling voor schoolgaande 
kinderen. 
School€xtra houdt in dat kinderen op de basisschool een vergoeding krijgen van € 50 bij 
schoolreisjes of excursies en in het voortgezet onderwijs een vergoeding van € 100. Het betreft een 
extra aanbod (special) van de U-pas waarvoor een bedrag per deelnemer wordt betaald. Alle 
voormalige gemeenten hebben deze regeling. 
Bij de categoriale regeling voor schoolgaande kinderen zal een bedrag aan de ouders worden 
verstrekt voor de kosten van schoolgaande kinderen, de gezinnen moeten deze zelf inzetten voor 
extra kosten. 
Voordeel school€xtra: 

- zit in U-pas pakket, dus geen aanvragen of administratieve handelingen  
- verstrekking in natura, dus komt terecht waarvoor het bedoeld is en laagdrempelig 
- deelnemers en scholen zijn hiermee bekend 

Voordeel categoriale regeling: 
- eveneens geen aanvragen dus geen extra administratieve handelingen 
- verstrekking als één financieel pakket voor meerdere kosten dus vereenvoudigde 

regelgeving en eigen verantwoordelijkheid  
Conclusie; integreren van de regeling is op zich mogelijk, er zijn geen inhoudelijke bezwaren.  
Om de voortgang in het besluitvormingsproces niet te vertragen wordt voorgesteld geen wijzigingen 
in het raadsbesluit op te nemen. 
 
In de werksessie van 10 januari 2012 is toegezegd dat onderzocht zal worden of criteria Bijzondere 
Bijstand verruimd kunnen worden (bijv. voor krantenabonnement)  
De criteria voor de bijzondere bijstand kunnen niet verruimd worden op grond van artikel 35 van de 
Wet werk en bijstand. Het moet voor het verstrekken van bijzondere bijstand in ieder geval gaan om 
individueel noodzakelijke kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden en die niet kunnen 
worden voldaan uit de bijstandsnorm of de langdurigheidstoeslag. Een krantenabonnement valt niet 
binnen deze criteria. 
 
 
Maarssen, 17 januari 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
gemeentesecretaris burgemeester 
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