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Evaluatie minimabeleid.
INHOUD VOORSTEL
 Kennisnemen van de evaluatie minimabeleid 2019.
 Instemmen met het toevoegen van de smartphone als voorziening aan het al door ons aan Stichting
Leergeld gesubsidieerde initiatief Rhedens Jeugd Doet Mee, onderdeel van het Kindpakket. Hiervoor
wordt een aanvullende subsidie van maximaal € 16.500,- verstrekt aan Stichting Leergeld als
daarvoor een aanvraag wordt gedaan door de stichting.
1 Wat is de aanleiding?
Mee kunnen doen is belangrijk in onze samenleving. Dit geldt misschien nog wel meer voor kinderen
dan voor volwassenen. Kinderen die opgroeien in armoede kunnen minder goed meedoen en krijgen
minder kansen. Met leeftijdsgenootjes sporten, muziekles, op schoolreis of hun verjaardag vieren is
voor deze kinderen niet vanzelfsprekend. Voor veel kinderen in Nederland zijn dit soort zaken
gelukkig een vanzelfsprekendheid. Toch zijn er ook veel kinderen die opgroeien in armoede en die het
zonder moeten stellen. De impact hiervan op kinderen is groot en heeft nadelige gevolgen voor het
verdere leven.
Het kabinet heeft vanaf 2017 extra budget beschikbaar gesteld aan gemeenten, bedoeld voor
voorzieningen in natura voor kinderen. In Rheden zijn deze gelden in 2017 deels ingezet voor dit doel,
door middel van onder andere de kledingpakketten/kledingpas. Met de vaststelling van het
coalitieakkoord ‘Rheden geeft Energie’ is extra budget voor het bestrijden van kinderarmoede
beschikbaar gesteld.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Coalitieakkoord ‘Rheden geeft Energie’.

College-agenda 2018 – 2022.

Meerjarenbeleidskader ‘Meedoen’.

De kadernota minimabeleid ‘Samen armoede aanpakken’.
3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
Wij willen dat iedereen in Rheden kan ‘Meedoen’. Dit geldt ook voor onze inwoners die financieel
kwetsbaar zijn en zelf binnen hun omgeving onvoldoende mogelijkheden vinden om mee te doen. Wij
stellen ook deze inwoners in staat om mee te doen in de samenleving, daarbij hebben wij de
specifieke aandacht voor kinderen.
Met deze evaluatie zijn de effecten van het minimabeleid, waaronder het Kindpakket, in beeld
gebracht. Specifiek voor kinderen willen wij daar waar nodig het Kindpakket doorontwikkelen en nog
beter laten aansluiten op de behoefte van het kind, conform coalitieakkoord en college-agenda.
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4 Wat gaan wij ervoor doen?
Met deze evaluatie zijn de effecten van ons minimabeleid (waaronder het Kindpakket) in beeld
gebracht.
Wij constateren dat het Rhedens minimabeleid een positief efffect heeft op het bestrijden van
armoede. Wel zijn er op onderdelen mogelijkheden tot verbetering. Het Nibud heeft met de Minimaeffectrapportage adviezen gegeven over het gemeentelijk minimabeleid, aangevuld met enkele
algemene adviezen. Hieronder staan deze aanbevelingen van het Nibud en de daarbij behoren acties
vanuit de gemeente nader beschreven:














Verminder niet-gebruik regelingen
Wij onderschrijven dit advies. De gemeente zet structureel in op het vergroten van het bereik
van de doelgroep en daarmee het gebruik van de regelingen. Dit doen wij samen met onze
partners uit het informele als formele werkveld. Deze inspanning is ook terug te zien in de
stijging van het gebruik van de voorzieningen. Voorbeelden van going concern acties:
verspreiden van de informatiemappen aan de doelgroep, organiseren van het sociaal café, de
netwerkborrel voor vrijwilligers en het geven van voorlichting in diverse vakgroepen. Daarnaast
wordt incidenteel ingezet op extra communicatie, zoals recent de campagne over het Kindpakket.
Ook is in 2018 de formulierenhulp in onze gemeente opgestart.
Stimuleer goed financieel beheer
De gemeente Rheden onderschrijft het belang van deze aanbeveling. Tegelijkertijd is te zien dat
de gemeente in samenwerking met haar partners hierop actief inzet. Voorbeelden hiervan zijn de
samenwerking het informele veld, bijv. Humanitas (Thuisadministratie en Formulierenhulp), RiQQ
met inzet cultuur aandacht thema Armoede, het Taalhuis, projecten vanuit innovatiefonds,
budgetbeheer en de inzet van preventiemedewerkers en jongerencoaches met aandacht voor
Financiën.
Help energielasten verlagen
Verbinding met programmaplan Klimaataanpak. Vanuit dit programma is er aandacht voor de
doelgroep minima. Vanuit dit programma zal in gezamenlijkheid onderzocht worden of er
maatregelen voor specifiek deze doelgroep ingezet kunnen worden. Daarnaast zijn de
woningcorporaties hierin een belangrijke partner.
Kwijtschelding
Huidig beleid blijft gehandhaafd, conform coalitieakkoord en college-agenda.
Zorgverzekering
Huidig beleid blijft gehandhaafd, conform coalitieakkoord en college-agenda. Wel kunnen de
mogelijkheden met de zorgverzekeraar besproken worden om het eigen risico te herverzekeren
zonder dat dit de gemeente extra geld kost. In het verleden is namelijk expliciet om
weloverwogen redenen gekozen om bij te dragen in de premie voor de aanvullende verzekering
en niet het eigen risico.
GelrePas voor meer volwassenen beschikbaar stellen
Huidig beleid blijft gehandhaafd, conform coalitieakkoord en college-agenda. Daarnaast wordt
afgeraden een dergelijke maatregel in te voeren, omdat dit hoge uitvoeringskosten met zich zal
meebrengen. Wel wordt gestart met een verkenning naar de mogelijkheden van het effectiever
en efficiënter inzetten van de GelrePas.
Houd aandacht voor paren met oudere kinderen
Wij hebben extra aandacht voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Met bijgaand
evaluatie wordt voorgesteld om het Kindpakket te intensiveren met het verstrekken van een
smartphone aan brugklassers, dit in de vorm van een pilot.

De deelname aan Speaking Minds is een onderdeel van deze evaluatie. Dit is een project in
samenwerking met Save the Children, Defence for Children en Stimulansz. Gemeenten, jongeren en
scholen hebben onder begeleiding van het project Speaking Minds gewerkt aan een effectief armoede- en
schuldenbeleid. Dit project heeft als doel jongeren een stem te geven in de aanpak van het bestrijden
van armoede. In onze gemeente zijn tweedejaars Mbo-ers van het Astrum College in Velp aan de slag
gegaan met de volgende lokale onderzoeksvraag:
Wat hebben jongeren die opgroeien in armoede nodig om mee te kunnen doen in de samenleving?
Hieronder staan de aanbevelingen van de tweedejaars Mbo-ers en de daarbij behorende acties nader
beschreven:
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1. Zorg voor de sociale behoeften van jongeren
 Uitgaanspas verstrekken en maak armoede onder jongeren bespreekbaar
o Wij gaan geen uitvoering geven aan het verstrekken van een uitgaanspas. De jongeren
willen graag met deze pas met korting naar de bioscoop en dierentuin. Dit is reeds
opgenomen in het aanbod van de GelrePas.
2. Zorg voor de materiële behoeften van jongeren!
 Gratis wifi, een mobiel, een laptop en goede schooltas.
o Wij hebben het Kindpakket beschikbaar voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot en
met 17 jaar. Een gratis laptop en schooltas is onderdeel van het huidige Kindpakket.
o Gratis wifi, is vrij verkrijgbaar in de openbare ruimte, zoals op school.
o Wij hebben extra aandacht voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Met
bijgaand evaluatie wordt voorgesteld om het Kindpakket te intensiveren met het
verstrekken van een smartphone aan brugklassers, dit in de vorm van een pilot.
3. Zorg voor voldoende informatie!
 Geef tijdig voorlichting aan jongeren (vanaf 16 jaar).
 Geef voorlichting op scholen (bijv. door een ervaringsdeskundige)
Wij zetten reeds in op:
o Het onder de aandacht brengen van Landelijke websites, zoals www.18ennu.nl,
www.wijzeringeldzaken.nl, Startpuntgeldzaken.nl zijn websites die speciaal door het rijk
is ontwikkeld om jongeren te informeren over financiële zaken waar een jongere mee te
maken kan krijgen. Het rijk is samen met de organisaties achter deze websites continue
bezig om hier bekendheid aan te geven. Zodat jongeren deze website ook makkelijker
kunnen vinden.
o Bij voorlichtingsbijeenkomsten in het onderwijs aan jongeren wordt door de
gemeente/jongerencoach een boekje van het Nibud 18+ verstrekt.
o De financiële Jongerencoach houdt spreekuren op Mbo-scholen en geeft gastlessen.
o Bij voorlichtingsbijeenkomsten wordt door de gemeente/jongerencoach een boekje van
het Nibud 18+ verstrekt
o Het JongerenNetwerk is reeds in contact gebracht met de groep leerlingen die hebben
deelgenomen aan het Speaking Minds project. Zij gaan gezamenlijk uitvoering geven aan
deze aanbeveling.
In bijgevoegd memo ‘Evaluatie minimabeleid 2019’ en worden de verschillende evaluatie onderdelen
nader toegelicht.
5 Wat gaat het kosten?
De kosten voor het voorstel bedragen in 2019 € 16.500,-. De kosten voor de smartphone zijn
geraamd op € 275,- per smartphone, dit is inclusief maximaal 10% uitvoeringskosten van Stichting
Leergeld. De prijs is mede afhankelijk van het aanbod op moment van aanschaf. Stichting Leergeld
gaat met een lokale telefoonwinkel hierover in gesprek en sluit zelf een overeenkomst af voor het
afnemen van telefoons. Ook wordt hierin de mogelijkheid van het wel/niet afsluiten van een
verzekering meegenomen. In het tweede jaar is een bedrag van € 60 nodig voor de aanschaf van vijf
prepaidkaarten van € 10,- en de bijkomende uitvoeringskosten.
2019: 60 x € 275 = € 16.500
(kosten bestaande uit: aanschaf smartphone, prepaidkaarten, indien mogelijk verzekering en max.
10% uitvoeringskosten)
2020: 60 x € 60 = € 3.600 (prepaidkaarten)
(Kosten bestaande uit: 5 prepaidkaarten van per stuk een waarde van € 10,- en de bijkomende
uitvoeringskosten)
De subsidie van € 16.500,- kan uit de bestaande beschikbare middelen worden gedekt. Ten laste van
de bijzondere bijstand, product 323, de stelpost coalitieakkoord.
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6 Wat zijn de risico’s?
Niet van toepassing
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Werkgroep Armoede
In de Werkgroep Armoede is tijdens de bijeenkomst van 9 mei 2019 de evaluatie besproken en is het
voorstel om het Kindpakket uit te breiden met een smartphone voorgelegd. De reacties kunnen als
positief worden gewaardeerd. De Werkgroep Armoede heeft de suggestie gegeven om informatieve
apps toe te voegen aan de telefoon.
De themagroep Werk & Inkomen
De themagroep Werk & Inkomen is geïnformeerd over de inhoud van deze evaluatie en is gevraagd te
adviseren op het voorstel dat wordt gedaan. Het advies van de themagroep sluit aan op het
voorliggend voorstel. Het advies, evenals de reactie van het college van B&W, is bijgevoegd.
Deelname project Speaking Minds
Tweedejaars mbo-ers van het Astrum College hebben vanuit hun deelname aan het project Speaking
Minds de aanbeveling gedaan om een smartphone toe te voegen aan het Kindpakket.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Stichting Leergeld benadert de beoogde doelgroep.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Begin 2020 wordt de pilot geëvalueerd. Op basis van de eerste ervaringen en resultaten wordt
beoordeeld of de regeling ongewijzigd of gewijzigd wordt voortgezet.

De Steeg,
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