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Datum

27 november 2018

Steller vragen

Glenn Zeelt

Over agendapunt

Cie M&S 29 november 2018 agendapunt; Minimabeleid 2019-2022

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk/mondeling te
beantwoorden:
1.

Hoe groot is de groep gepensioneerden in Voorschoten die volgens het NIBUD geld

overhoudt en welke bedrag wordt bij het afromen vrijgespeeld?

Voor de voorstellen in het minimabeleid 2019-2022 is een prognose gemaakt; de schatting is
dat circa 20 inwoners per jaar gebruik maken van de regeling bijzondere bijstand voor
pensioengerechtigden. De inschatting is tevens dat door middel van de beoogde herverdeling
ongeveer € 3.000 wordt vrijgespeeld. Maandelijks zal de groep pensioengerechtigden circa €
12 minder te besteden hebben.
2.

Uit de Minima-effectrapportage uit 2016 blijkt, dat de diverse typen huishoudens met

pensioengerechtigden, voldoende bestedingsruimte overhouden na het bekostigen van het
basispakket en het restpakket. We stellen nu beleid vast voor de jaren 2019-2022 en we
weten dat als gevolg van Rijksbeleid de Zorgtoeslag en de Huurtoeslag niet geheel en/of
geheel niet gecompenseerd worden. Daarnaast legt de Rijksoverheid extra belastingdruk op
de energierekening, ook bij groepen die dat feitelijk niet kunnen betalen:
•

Houdt de groep gepensioneerden met deze kennis nu nog geld over zoals het NIBUD

dat op basis van cijfers uit 2016 heeft vastgesteld?

Dit zal duidelijk worden bij de volgende uitvoering van dit onderzoek in 2020. Hierbij
ontstaat ook de mogelijkheid bij te sturen. De onderzoeken die als input voor het beleidsplan
hebben gediend en waar ook de voorstellen op gebaseerd zijn, worden eens per 4 jaar
uitgevoerd. Dan wordt ook bekeken in hoeverre deze ontwikkelingen effect hebben op het
maandelijks besteedbaar inkomen van inwoners.
•

Ontvangen de overige groepen –ook na herverdeling- voldoende middelen om het

hoofd boven water te houden?

Zoals in de Minima-effectrapportage wordt aangegeven, hebben sommige typen huishoudens
te maken met tekorten van enkele honderden euro’s per maand. Echter, in deze rapportage is
ook aangegeven dat gemeenten dergelijke tekorten niet volledig kunnen compenseren.
Hoewel in deze rapportage geconcludeerd wordt dat de gemeente een goed minimabeleid
voert, wordt middels deze herverdeling toch geprobeerd doelgroepen welke te maken hebben
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met maandelijkse tekorten zoveel als mogelijk tegemoet te komen.
•

Kunt u garanderen, dat met dit beleid en de te verstrekken bijdragen de inwoners die

dat raakt voldoende in de samenleving kunnen participeren en hoe heeft u dat in de
Voorschotense situatie vastgesteld?

Het uitgangspunt is de Minima-effectrapportage geweest, waarbij meer balans is aangebracht
in hetgeen de diverse doelgroepen te besteden hebben. In het geval van
pensioengerechtigden betekent het voorstel het volgende: volgens de Minimaeffectrapportage houdt deze doelgroep maandelijks € 48 tot € 244 per maand over. Het
voorstel leidt tot een vermindering van dit bedrag met circa € 12 (zie ook vraag 1). In 2020
wordt het minimabeleid geëvalueerd, waarbij ook dit punt onderzocht zal worden.
3.

Er wordt voorgesteld om 77.000 euro uit de concernreserve (of is het de stelpost

Indexatie?: toelichting en besluit komen niet overeen)) te halen om het nieuwe beleid te
bekostigen. Is dat mede in het licht van de bovenstaande vragen voldoende?

Zie vraag 2, tweede punt.
4.

Is de stelling juist, dat we met het vaststellen van dit beleid het budget structureel

verhogen en we voor de begroting 2020-2022 minimaal beslag leggen op (eventuele)
restbudgetten van de Meerjarenbegroting en dat daarmee de integrale afweging van
eventuele budgettaire ruimte niet plaatsvindt? Kunnen we fatsoenshalve in 2020 überhaupt
besluiten de 77.000 (plus?) terug te draaien?

Het budget wordt middels dit voorstel structureel verhoogd. Het is niet op voorhand te
zeggen hoeveel aanvragen er in 2020 worden gedaan, noch welke middelen nodig zijn om
aan deze aanvragen te kunnen voldoen. Deze onzekerheid is het gevolg van landelijke
ontwikkelingen zoals de stijging van het aantal aanvragen bewindvoering.
5.

Wat betekent het budgettair als de Klijnsmagelden komen te vervallen en stort

daarmee ons beleid tot participeren in?

De besteding van de Klijnsmagelden zal de komende jaren gecontinueerd worden. Er is geen
zicht op het komen te vervallen van deze gelden.
6.

De Cliëntenraad constateert onder P.8 in hun advies, dat de kwijtschelding

rioolheffing tot lastenverzwaring kan gaan leiden. Hoe ver is het college met de
woningbouwcorporaties op dit punt gekomen of neemt het college slechts een afwachtende
houding aan gezien het antwoord aan de Cliëntenraad?

Kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen wordt mogelijk doorberekend in de huren van
sociale woningbouw. Het college stelt niet de huurprijzen vast; dit is aan de
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woningbouwcorporaties. Indien het college signalen ontvangt met betrekking tot
lastenverzwaring als gevolg van de kwijtschelding gemeentelijke heffingen, zal het college
met woningcorporaties in gesprek treden.
7.

De Cliëntenraad vraagt zich onder P 13 in hun advies af waar de reductie van het

Minimabeleid in 2021 op gebaseerd is. Graag een toelichting.

Het budget voor de uitvoering van de bijzondere bijstand c.q. het minimabeleid in 2021, is
vastgesteld in de begroting 2019-2022.

* Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):
In de nota Minimabeleid 2019-2022 stellen wij het beleid voor de komende jaren vast. In de
nota wordt onder meer voorgesteld om beschikbare middelen te her verdelen. Ouderen
hebben ‘geld over’ dat naar andere groepen gaat. De basis voor de gedachtenvorming is
gebaseerd op cijfers van het NIBUD uit 2016. Inmiddels zijn er voor 2017, 2018 en 2019 op
Rijksniveau beslissingen genomen die de beurs van velen en zeker de groep mensen waar in
de nota over gesproken wordt, zwaar treffen: de Huurtoeslag en de Zorgtoeslag worden niet
geheel gecompenseerd. Daarnaast wordt energie als gevolg van extra belastingen duurder.
Deze groep mensen woont veelal in woningen die niet duurzaam zijn en worden daardoor
extra getroffen. Als klap op de vuurpijl gaat ook de BTW nog omhoog.

