De gemeenteraad van Wijchen
17 3 10648 Werken en ondernemen
Informatienota
Uitbreiden doelgroep Kindregeling
Wijchen, 24 oktober 2017
Geachte leden van de raad,
Wat is de kernboodschap?
1. Wij schatten de kosten van een verhoging van de inkomensgrens voor de Kindregeling
naar 120% van het sociaal minimum op jaarlijks € 29.000,-. In het jaar van invoering
zijn daar bovenop, eenmalig, “overbruggingskosten” van € 19.000,- noodzakelijk.
2. Bij halvering van de tegemoetkomingen voor de groep tussen 110% en 120% zijn
deze bedragen respectievelijk € 16.000,- en € 9.500,-.
3. Als we de rechten en tegemoetkomingen ingewikkelder maken bestaat de kans dat
minder mensen een aanvraag zullen indienen.
Waarover wil je informeren?
a. Schatting benodigde middelen bij een inkomensgrens van 120%
Met het verhogen van de inkomensgrens vergroten we de groep die gebruik kan maken
van het minimabeleid. Zo kan onze inkomensondersteuning een groter aantal gezinnen
bereiken. In zoverre “buiten de boot vallen” wordt bepaald door onvoldoende financiële
middelen, voorkomt een verruiming van de doelgroep dat een groter aantal kinderen
minder snel buiten de boot zal vallen.
Volgens de CBS cijfers over 2014, de meest recente beschikbare cijfers per gemeente, ligt
het aantal kinderen onder de 18 bij een inkomensgrens van 120% van het sociaal
minimum ca. 14% hoger dan bij een inkomensgrens van 110%. Wij verwachten dan een
groei van het aantal toekenningen, op basis van de Kindregeling, van 480 naar 550. Het
benodigde structurele budget zou dan eveneens met ca. 14% stijgen: van € 168.000,naar €192.000,-.
In de structurele kosten wordt rekening gehouden met het gegeven dat de PC en de
zwemles, per kind, niet jaarlijks terugkeren. Bij het verhogen van de inkomensgrens komt
een aanzienlijk deel van de ca. 70 “nieuwe” kinderen (6 jaar of ouder) hiervoor eenmalig
in het aanvangsjaar wel voor in aanmerking. Ook bij de oorspronkelijke verruiming van
het armoedebeleid voor kinderen hebben we rekening gehouden met deze eenmalige
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“overbruggingskosten”. Bij een uitbreiding van de doelgroep naar een inkomensgrens van
120% schatten we deze eenmalige overbruggingskosten op € 19.000,-.
Tot slot zijn er bij meer aanvragen en toekenningen meer uitvoeringskosten. De extra
uitvoeringskosten schatten wij op ca. € 3000,-.
De totale extra kosten voor de uitbreiding zijn dan;
Verstrekkingen:
€ 26.000,Uitvoering:
3.000,Eenmalig overbrugging:
19.000,Totaal
48.000,De eenmalige overbruggingskosten zijn alleen in het jaar van invoering van toepassing.
De extra structurele, jaarlijkse kosten, worden bij een inkomensgrens van 120%
€ 29.000,-.
b. Andere vergoedingsbedragen
Indien voor de groep huishoudens met een inkomen tussen de 110% en 120% andere
vergoedingsbedragen gelden (bijvoorbeeld 50% van de tegemoetkomingen die
huishoudens onder de 110% ontvangen) daalt vanzelfsprekend het benodigde budget. De
uitvoeringskosten zullen licht stijgen. Echter een moeilijk door te rekenen effect is het
effect van verlies aan uniformiteit. De onzekerheid over wel of geen recht hebben kan een
drempel opwerpen voor het überhaupt willen aanvragen. Dit mogelijke effect zal met
name werken op groepen die geen uitkering hebben op grond van de Participatiewet (zij
hebben altijd recht op de Kindregeling). Een dergelijke onzekerheid heeft mogelijk niet
alleen een effect op de groep tussen 110% en 120%, maar ook naar de huidige doelgroep
tot 110%. Schaamte, bureaucratie en moeilijk in te vullen formulieren zijn de
belangrijkste drempels voor niet-gebruik van minima regelingen.
Als we dit, nauwelijks te begrote, effect buiten beschouwing laten zijn de extra kosten bij
halvering van de hoogte van de tegemoetkomingen voor de groep tussen 110% en 120%
in het jaar van invoering € 25.500,- (ongeveer gelijke uitvoeringskosten, halvering van de
kosten voor verstrekkingen en overbrugging). In de jaren daarna zijn de extra kosten
€ 16.000,-.
Wat is de aanleiding voor deze informatie?
Bij vaststelling van het armoedebeleid op 8 juni 2017 heeft de raad in een motie (bijlage
1) verzocht om een schatting te maken van de benodigde middelen voor uitbreiding van
de Kindregeling vóór de behandeling van de begroitng 2018.
Wat zijn de gevolgen?
De gemaakte schatting van kosten heeft geen directe gevolgen. In de begroting voor 2018
zijn deze kosten op generlei wijze meegenomen.
Wat is het vervolg?
Zonder specifiek raadsbesluit kent deze nota geen vervolg.
Communicatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
Bijlage 1 – 17 3 1977 Motie Minimabeleid, uitbreiden geldterugregeling voor kinderen
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Samenvatting
Bij de invoering van de Kindregeling is gekozen voor een inkomensgrens van 110%. Als
we de inkomensgrens verhogen naar 120% van het sociaal minimum vergroten we de
doelgroep. De extra kosten in het jaar van invoering schatten wij op € 48.000,- en in de
jaren daarna op € 29.000,-. Indien we voor de groep tussen de 110% en 120% de
tegemoetkomingen halveren, schatten wij de extra kosten in het jaar van invoering op
€ 25.500,-. In de jaren daarna schatten we de extra kosten € 16.000,-. Een kanttekening
daarbij is dat meer variatie in doelgroepen en rechten de onzekerheid onder de
(oorspronkelijke en nieuwe) doelgroep kan vergroten. Dat kan leiden tot minder
aanvragen.
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,
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