
Minimabeleid (wijziging blz. 9-10 Bestuursrapporage 2017) 
Op basis van de gerealiseerde cijfers van 2016 wordt voor bijzondere bijstand een tekort verwacht van 
ca. € 220.000 (tekort bijzondere bijstand, minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke heffingen). Dit 
is het gevolg van een toename van het aantal bijstandsgerechtigden (waaronder vergunninghouders) 
en het uitbreiden van de diverse minimaregelingen in de afgelopen jaren. Als gevolg van het 
wegwerken van de achterstand in het huisvesten van vergunninghouders komt daar naar verwachting 
ca. € 22.500 bij. Totale overschrijding is hierdoor € 242.500. Het Rijk stelt via het Gemeentefonds een 
bedrag van € 201.116 beschikbaar voor armoedebestrijding onder kinderen. Het Rijk beoogt hiermee 
dat gemeenten in staat worden gesteld alle kinderen deel te laten nemen aan activiteiten gericht op 
sport, cultuur en ontmoeting. Wij onderschrijven deze doelen van het Rijk en zetten de middelen 
daarvoor ook in; we hebben door de uitbreiding en intensivering van de minimaregelingen een vrijwel 
sluitend en dekkend aanbod voor o.a. gezinnen met een laag inkomen (Bron: Minima Effect 
Rapportage 2017). Alle regelingen die wij in ons armoedebeleid hebben, zowel voor kinderen als 
volwassenen, worden gefinancierd uit één budget, namelijk het budget voor bijzondere bijstand. Het 
tekort op dit budget is dus mede ontstaan doordat wij dit budget besteden aan de bestaande 
regelingen voor kinderen. Door het toevoegen van de extra Rijksbijdrage aan het bestaande budget 
voor de bijzondere bijstand, wordt het budget besteed aan het doel waarvoor het door het Rijk 
beschikbaar is gesteld en hierdoor zijn we in staat zijn het sluitende aanbod in stand te houden, 
respectievelijk te versterken.  
Na toevoeging van het extra budget resteert een nog te dekken tekort van € 41.384. Het Rijk stelt 
(eveneens via het Gemeentefonds) incidenteel geld beschikbaar voor de lasten van de verhoogde 
asielinstroom. Volgens de Meicirculaire gaat het om € 252.425. Het genoemde tekort van de 
Bijzondere bijstand van € 41.384 wordt hiermee gedekt. Dan blijft er van deze uitkering € 211.041 
over, dat ingezet wordt ter dekking van de inrichtingskosten van de schakelklassen. Dit bedrag zou 
volgens afspraak in termijnen in 2017, 2018 en 2019 betaald moeten worden. Voorgesteld wordt om 
het nog verschuldigde bedrag in één keer te nemen met als dekking de incidentele bijdrage van het 
rijk voor de verhoogde asielinstroom.  


