Sociale Zaken Voorschoten

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorschoten.

Betreft: Beleidsplan Minimabeleid 2019-2022 en de Verordening individuele
inkomenstoeslag.

Voorschoten, 30 oktober 2018

Geacht college,
Hierbij ontvangt u ons advies met betrekking tot het Beleidsplan Minimabeleid
De CSZV is door de afdeling WIJZ op de hoogte gebracht van het Beleidsplan in een aparte
bijeenkomst en tijdens de vergaderingen van de klankbordgroep, waarvoor dank. Hierbij
werd uiteengezet dat Voorschoten een tekort heeft op de bijzondere bijstand van € 60.000,- .
Het voorstel voor de komende jaren dient uitgevoerd te kunnen worden binnen het
bestaande budget.
In het verleden uitgevoerde onderzoeken hebben uitgewezen dat een aantal huishoudens
structureel geld te kort komt. Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld via de zgn
“Klijnsmagelden” met als doel armoede onder kinderen tegen te gaan. In 2018 heeft de raad
ingestemd met een voorstel hoe dit geld besteed zou worden, waarover wij destijds advies
uitgebracht hebben.
Het Beleidsplan doet een voorstel om het Minimabeleid aan te passen, in die zin dat
huishoudens met maandelijkse tekorten er iets op vooruitgaan en andere, die volgens de
onderzoeken geld overhouden, minder krijgen. Het plan behelst dus vooral een herverdeling
van het beschikbare budget. Dit geldt voor een aantal regelingen uit het Minimabeleid.
De CSZV is van mening dat deze herverdeling misschien een gevoel van meer “eerlijkheid”
kan geven, maar of een gezin met oudere kinderen echt veel financiële verlichting zal
ervaren doordat men er iets bijkrijgt is de vraag. Uiteraard is de herverdeling gebaseerd op
een standaardsituatie die niet bestaat. Wat ons wel heeft verbaasd is dat de categorie
eenoudergezinnen met oudere kinderen niet apart is onderzocht. Juist eenoudergezinnen
zijn financieel nogal kwetsbaar.
Aandacht voor het Minimabeleid en de aparte regelingen is de laatste jaren gegroeid. Door
de afdeling WIJZ is intensief ingezet op communicatie en dit heeft geresulteerd een stijging
van de aanvragen. Voor klanten van WIJZ is de flitsbalie een goede manier om snel en
efficiënt een aanvraag te doen, aangezien men onmiddellijk te zien krijgt waar men
aanspraak op kan maken. De verruiming van het kindpakket heeft onze steun, omdat
daarmee de armoedeval kan worden voorkomen.

Wij hebben nog een aantal opmerkingen bij het beleidsplan


Door de verruiming van het kindpakket komen gezinnen met een inkomen tot 130% in
aanmerking voor financiële ondersteuning. De CSZV adviseert in de communicatie
van deze regeling de (netto) inkomensbedragen te noemen, aangezien veel mensen
niet weten om welke bedragen het gaat. Deze inwoners kunnen geen gebruik maken
van de Flitsbalie. Om vragen te kunnen beantwoorden en de aanvraag zelf te kunnen
afhandelen is het noodzakelijk dat er in onze gemeente 1 loket komt om informatie en
hulp te bieden.



Wij herhalen een punt uit een eerder advies: Er moet rekening gehouden worden met
kinderen van ouders die in de schuldsanering zitten en op of mogelijk onder het
bijstandsniveau moeten leven. Het kan dan zelfs gaan om een bruto inkomen van
boven de 130%.



P. 8 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen: In de toekomst gaat de gemeente de
rioolheffing innen via de eigenaren van huizen of bedrijven. Dit gaat ongetwijfeld
doorberekend worden in de huren van de sociale woningbouw door de corporaties.
De hogere huren zullen het, zoals in de Armoedemonitor gehanteerde basisinkomen
er anders uit laten zien.



P. 13 Financiën: Ons is niet duidelijk waar de reductie van het totale begrote budget
voor de Minimaregelingen in 2021 ( van 436.396,- naar 414.788,- euro) op is
gebaseerd?



P. 13 Klijnsmagelden: De gemeente ontvangt hiervoor structureel een bedrag van
80.000,- euro per jaar. In 2018 is € 40.000,- naar Stichting Leergeld gegaan en later
nog eens € 12.000,- voor zwemlessen van kinderen. Het restant is naar we
aannemen gebruikt voor de verruiming van de kindregelingen.
Het Beleidsplan gaat echter 2019-2022. Er wordt geen melding gemaakt van de
besteding van de Klijnsmagelden voor die jaren. Het is niet duidelijk of deze
besteding jaarlijks door de raad moet worden vastgesteld of dat het budget
automatisch aan dezelfde doelen besteed gaat worden.



Wij constateren dat er te veel aanvragen bij Stichting Leergeld binnenkomen,
waardoor kinderen moeten wachten op bijvoorbeeld een fiets. De stichting neemt na
een aanvraag contact op met het gezin en spreekt een huisbezoek af. Aangezien de
stichting werkt met vrijwilligers kan hierdoor een wachtlijst ontstaan. Geld dat
bestemd is om kinderen mee te laten doen in de samenleving wordt zo niet benut.
De CSZV verzoekt de gemeente er alles aan te doen om dit te voorkomen.



P.14 Beschermingsbewind: om aanvragen van bijzondere bijstand hiervoor te
voorkomen is het goed dat alle consulenten bekend zijn met Schuldhulpmaatje.

Namens de CSZV,
Els van Erp, secretaris

