
Adviezen op nota Minimabeleid 
 
Algemeen advies 
Stichtse Vecht: Positief. Weloverwogen beleidsnota met oog voor detail, waarin ook suggesties van de Wmo-raad zijn opgenomen. 
Weesp: positief. Kan zich vinden in de sociale intentie en de toonzetting van de nota. Algemene uitgangspunten en doelstellingen worden 
onderschreven. 
 
Specifieke adviezen 
 Stichtse Vecht Weesp 
Adviesrol van de SWT’s SWT’s krijgen die rol bij het budget waar ze 

zelf over mogen beslissen. 
Waar het aan de orde is, omdat een cliënt 
bij het wijkteam bekend is, is het 
vanzelfsprekend om advies in te winnen. In 
de meeste gevallen zal de aanvraag 
zelfstandig door de backoffice beoordeeld 
kunnen worden. 

 

Gedelegeerde bevoegdheid voor SWT’s 
voor besteding van budget voor wijkteams 

De regeling moet praktisch zijn, zoals u 
stelt. We betrekken uw suggesties bij de 
uitwerking 

 

Onderzoek naar negatieve effecten van 
kostendelersnorm op sociaal 
maatschappelijke participatie 

De kostendelersnorm verkleint voor een 
bepaalde groep de vrij besteedbare ruimte 
binnen hun budget. Dat kan effect hebben 
op sociaal maatschappelijke participatie. In 
de evaluatie zullen we daar aandacht voor 
hebben 
De z.g mantelzorgboete wordt pas in 2016 
van kracht. 
 

 

Preventie nog weinig uitgewerkt Bij preventie denken we o.a aan 
budgetcursussen aan (toekomstige) 
instromers in de bijstand en het aanpassen 

 



van het uitgavenpatroon. We zien daar een 
taak voor de SWT’s en voor het 
welzijnswerk. 

Onderzoek naar het basisinkomen De pilots in het land worden gevolgd, maar 
dergelijk inkomensbeleid valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Rijkoverheid 
en niet onder die van de gemeenten. 

 

Scharrelondernemer met behoud van 
uitkering 

In het kader van maatwerk zowel bij re-
integratie als bij het minimabeleid, zijn wij 
bereid om naar deze mogelijkheden te 
onderzoeken en mensen op deze wijze op 
termijn economisch zelfstandig te maken.  

 

Zorg voor betaalbare woonruimte We onderkennen het probleem, maar het 
gaat de scope van het minimabeleid te 
buiten.  Oplossen van de krapte op de 
sociale woningmarkt vergt meer spelers 
dan de gemeente. 

 

Berekenen van de uitvoeringskosten De ervaringen in de uitvoering in 2015 
zullen we gebruiken voor het ramen van de 
uitvoeringskosten. Nu beschikken we nog 
over te weinig informatie. 
 

 

   
Risico’s van maatwerk: zorg voor 
transparante werkwijze 

 De beslissingen die in het kader van  
maatwerk genomen worden, vooral goed 
gemotiveerd moeten worden. De werkwijze 
zal vanzelfsprekend na verloop van tijd 
geevalueerd moeten worden.  



 
Let op privacy  Mee eens. De protocollen zorgen daarvoor. 
Ook boven de 130% mogelijk nog armoede 
problematiek 

 We erkennen dat ook inwoners met een 
inkomen van meer dan 130% van het 
geldende minimum in moeilijke financiele 
situaties kunnen verkeren, maar ergens 
moeten er ook grenzen worden getrokken 
en die trekken we in dit beleid al ruim. 
Beleidsmatig leggen we ons dus niet op 
ruimere grenzen vast. 
 

Naast coll. Ziektekostenverzekering, ook 
Wmo-regeling zoals in Stichtse Vecht. 

 Wij gaan graag met u in gesprek over hoe 
de compensatie van de Wtcg/CER nog beter 
zou kunnen. Daarbij zullen ook de 
ervaringen in Stichtse Vecht met de 
aanvullende regeling worden meegenomen.  
 

Faciliteren van vrijwilligerwerk en 
bevorderen van informeel vrijwilligerswerk 

 De veranderingen in het sociaal domein 
vragen inderdaad om versterking  en 
bevordering van het cement van de 
samenleving. Dit betekent wat ons betreft 
een andere opdracht aan de 
Welzijnsorganisatie, die initiatieven als een 
digitale marktplaats voor vrijwilligerswerk 
realiseert en initiatieven van inwoners 
faciliteert. Daarnaast zal er een 
mogelijkheid komen voor kleinschalige 
subsidies, waardoor initiatieven van 
inwoners (niet zijnde een rechtspersoon)  
gericht op ontmoeting en sociale cohesie 
kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast 
krijgt ook de vrijwilligerscentrale een rol in 



het aanbieden van meer flexibel 
vrijwilligerswerk oa wordt de mogelijkheid 
van het opzetten van een klussendienst 
onderzocht. 
 

Positief over stadspas  Eerst volgt onderzoek, dan een voorstel 
   
 


