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1. Inleiding

Doel 
• Informeren en ophalen van input

Minimabeleid
• Wat is het?
• Welk doel heeft het?
• Wat zien we?

“Ieder mens heeft bestaanszekerheid nodig. Het betekent voor 
inwoners dat ze zeker zijn van een stabiel en toereikend inkomen,
waarmee ze zichzelf en hun eventuele gezin kunnen onderhouden. 
En dat ze een huis, voldoende te eten, gezondheidszorg en goed
onderwijs tot hun beschikking hebben.”

Regionale visie sociaal domein



2. Doelgroep

• 472 bijstandsdossiers 
• 68 schuldhulpverleningstrajecten 
• 195 onder bewindvoering (2021)
• 749 toekenningen energietoeslag (16-06-2022)
• 312 kinderen bij Stichting Leergeld
• +/- 260 CAK zorgverzekeringstrajecten
• +/- 85 gezinnen bij de Voedselbank

Hoe krijgen we de doelgroep in 
beeld?



Uitkering Sociale Dienst



Huishoudens per inkomen



3. Uitkomsten MER
1. Wat is de minima effectrapportage?

2. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen?

• Zonder energietoeslag: bijna alle huishoudtypen tot 120% nauwelijks geld over 
• Met energietoeslag: financiële kwetsbaarheid huishoudens op bijstandsniveau groot

• Verminder niet-gebruik van regelingen.
• Stimuleer goed financieel beheer, organiseer cursussen of opleidingen.
• Help de energielasten te verlagen.
• Onderzoek de mogelijkheid tot sociale participatie van 18+'ers.
• Differentieer het PMB naar doelgroepen en behoeften.
• Heroverweeg tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang, afschaffen leidt niet tot 

tekorten.



4. Regionale regelingen

 
• Het persoonlijk minimabudget (= individuele inkomenstoeslag) 
• Bijzondere bijstand 
• Collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) 
• SMS-kinderfonds (Stichting Leergeld Drechtsteden)
• Fonds voor urgente noden (Stichting Urgente Noden Drechtsteden)
• Regeling tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang 



Persoonlijk minimabudget

Doel: de financiële positie van mensen versterken die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen en geen 
zicht hebben op inkomensverbetering.

Kenmerken:
• Doelgroep: mensen ouder dan 21 jaar, maar jonger dan de AOW-leeftijd;
• Doelgroep: inkomen van maximaal 110% WSM;
• Wordt eenmaal per jaar verstrekt;
• Hoogte budget: 35% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm
• Langdurig: eerste recht ontstaat na 1 jaar een laag inkomen



Persoonlijk minimabudget

Bijdrage:
• Alleenstaande € 385,00
• Gehuwd/samenwonend € 550,00

Bereik PMB Sliedrecht 
 
Aantal inwoners Totale kosten Gemiddeld bedrag 
385 € 152.415 € 396 

 



Bijzondere bijstand 

Doel: tegemoetkoming in bijzondere en noodzakelijke kosten (bijv. kosten i.v.m. ziekte).

Kenmerken:
• Beoordeling aanvragen is afhankelijke van individuele omstandigheden (maatwerk)
• Afhankelijk van o.a.: aard kosten, noodzakelijkheid kosten, bijzondere omstandigheid
• Doelgroep: inwoners tot 110% WSM en beperkt vermogen
• Bijzondere bijstand is een gift (‘om niet’)
• Uitzondering: duurzame gebruiksgoederen (lening)



Bijzondere bijstand 

Top 4 Bijzondere Bijstand Sliedrecht 2021 
 

  Aantal inwoners Totale kosten 
1. Bewind 195 € 299.400 
2. Kosten inrichting/huisraad  41 € 60.289 
3. Verhuiskosten 13 € 10.396 
4. Eigen bijdrage rechtsbijstand 51 € 13.038 

 



Collectieve zorgverzekering (CZM)

Doel: voorkomen van onverwacht hoge zorgkosten en tegengaan van zorgmijding

Kenmerken:
• Zorgverzekeraar VGZ biedt ‘Gemeentepolis Drechtsteden’ aan
• Bestaat uit: basisverzekering en een aanvullende verzekering
• Keuze uit drie pakketten (kinderen jonger dan 18 jaar gratis meeverzekerd)
• Inkomensgrens van 130% WML, geen vermogenstoets
• Gemeenten betalen deel van de maandelijkse premie



Collectieve zorgverzekering (CZM)

CZM – Gemeentepakketten VGZ Sliedrecht 2021 
 
 Premie inclusief 

bijdrage  
Bijdrage gemeente Aantal inwoners 

Compact € 128,79 € 13,50 322 Compleet € 153,40 € 13,50 
compleet + € 0 eigen risico € 169,30 € 27,00 639 

 
Totaal € 259.242 961 

 



SMS-kinderfonds

Doel: sociale uitsluiting van kinderen van minima voorkomen, door ze te laten deelnemen aan activiteiten die 
hun maatschappelijke participatie bevorderen

Aantal kenmerken:
• Doelgroep: huishoudens met kinderen van 4 tot 18 jaar
• Inkomensgrens: 140% WSM, geen vermogenstoets
• Basisschool: € 275,- per jaar per kind. Middelbare scholier, MBO/HBO: € 790,-
• Verstrekking in natura

Bereik Stichting Leergeld – Sliedrecht 2021 
 
Aantal kinderen Totaal toegekend Gemiddeld bedrag 
312 € 111.032 € 356 

 



Fonds voor urgente noden
Doel: maatschappelijk ongewenste situaties voorkomen door hulp te bieden in individuele noodsituaties 
waar vanuit het reguliere aanbod geen adequate oplossingen voor zijn. 

Aantal kenmerken:
• SUN voert leefgeldregeling en het Noodfonds uit
• Aanvragen door professionals en vrijwillige organisaties
• SUN ontvangt subsidie voor uitvoeringskosten (€ 60.000,-)
• Giften vanuit private fondsen

SUN Drechtsteden – Sliedrecht 2021 
 
Aantal inwoners Totaal toegekend Gemiddeld bedrag 
26 € 10.985 € 423 

 



Tegemoetkoming kinderopvang

Doel: werken meer lonend en mogelijk maken voor mensen met laag inkomen

Aantal kenmerken:
• Alleen bij recht op kinderopvangtoeslag
• Hele eigen bijdrage (4% van de totale kosten) wordt vergoed
• Doelgroep: huishoudens met beperkt inkomen (tot 110% WSM)



5. Lokale regelingen

Regelingen
• Diplomazwemmen
• Participatiebudget (Eneco miljoen)
• Kledingpas
• Stichting Alles Kids

Externe voorzieningen
• Voedselbank / Kledingbank Sliedrecht
• Diaconieën



6. Uitdagingen

1. Bieden van integrale ondersteuning aan de doelgroep

2. Vergroten van het gebruik en de impact van regelingen en voorzieningen

3. Uitdagingen Voedselbank

4. Stichting Leergeld Drechtsteden



7. Vervolgproces
• De ‘Vervolgnotitie herijking minimabeleid’ en de input vanuit de raad is de basis 

voor de uitwerking van het raadsvoorstel.
• De vervolgnotitie bevat:

o Gemotiveerd ambtelijk advies van de SDD en gemeenten over richting herijking
o Inzicht in alternatieve scenario’s
o Inclusief financiële consequenties
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