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Betreft: Advies verzamelvoorstel herijking minimabeleid 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
De Cliëntenraad Regio Drechtsteden (CRD) heeft kennis genomen van genoemd 
verzamelvoorstel herijking minimabeleid. Ook zijn wij meegenomen en tussendoor 
geïnformeerd door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). 
 
Eerst en vooral is ons dringende advies om vooral te komen tot een éénduidige 
regeling voor alle betrokken gemeenten. Het bestaat immers niet dat aangrenzende 
gemeenten verschillende regelingen hebben voor hun inwoners, dit is op geen 
enkele wijze aan betrokken cliënten te verklaren. Dit gaat onherroepelijk leiden tot 
onbegrip bij cliënten en zelfs tot mogelijke verkeerde informatie vanuit de SDD of 
anderszins betrokken ketenpartners. 
 
In genoemd voorstel wordt gesproken het PMB als instrument om de koopkracht van 
de gehele doelgroep te verbeteren. Door de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen, explosief stijgende kosten van levensonderhoud, staat de koopkracht 
al zwaar onder druk en dit ervaren wij als bijzonder zorgelijk. 
Wij adviseren dan ook een algehele verhoging en een extra verhoging als er sprake 
is van oudere kinderen en uitgaande van het plusscenario de doelgroep te vergoten 
naar inkomens tot 120% van het WSM (Wettelijk Sociaal Minimum). 
 
Wat betreft de bijzondere bijstand. Deze wordt toegekend op basis van een 
individuele situatie, maatwerk. Ons advies hierin is hierin geen wijzigingen aan te 
brengen maar eerder een ruime mate van coulance toe te passen, met inachtneming 
van de door SUN Drechtsteden afgegeven signalen. 
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De gemeentepolis zorgverzekering ervaart de CRD als een uitstekend instrument om 
de (stijgende) kosten van gezondheidszorg enigszins in de hand te houden voor 
onze doelgroep. Ons advies is dan ook hierop zeker geen bezuinigingen door te 
voeren. 
 
Het SMS-kinderfonds, herijking 2023 en hierop zal dus in dat jaar nader worden 
geadviseerd is ons advies voor dit moment het ongewijzigd te laten. 
 
SUN-Drechtsteden hierop adviseren wij geen enkele wijziging toe te passen. 
 
Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang.  
Werken moet lonen is het veelgehoorde credo. Werken moet gestimuleerd worden. 
Hiervoor moet de doelgroep die voor de regeling in aanmerking komt vergroot 
worden is ons advies. Het verbreden van de doelgroep tot 130% WSM is dan ook 
ons advies. 
 
Samenvattend: 
Ons advies is uniformiteit bij alle betrokken gemeenten. Daarbij adviseren wij vooral 
uit te gaan van het door de SDD geschetste plusscenario. Van u, als door de 
inwoners gekozen bestuurders van betrokken gemeenten, mogen wij verwachten  
dat u juist voor de zwakkeren in de samenleving, onze doelgroep, staat. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
Ed van Ravesteijn 
Vicevoorzitter Cliëntenraad Regio Drechtsteden 
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