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Programma

Doel: toelichting en gesprek over opties herijking minimabeleid

1. De vervolgnotitie met scenario’s

2. Gelegenheid tot het stellen van technische vragen

3. De financiële consequenties van de herijking

4. Gelegenheid tot het stellen van technische vragen + reageren op de 
scenario’s



Achtergrond herijkingen

• Van GR Drechtsteden naar GR Sociaal, waarom:
• Meer grip en sturing op beleid
• Mogelijkheden voor lokaal maatwerk 

• Aandachtspunt:
• Behoud van slagvaardige, efficiënte uitvoeringsorganisatie



Uitgangspunt minimabeleid

Ontwikkellijn 4: Iedereen kan meedoen

“Iedereen kan in een kwetsbare positie terechtkomen. De gemeente 
ondersteunt kwetsbare inwoners waar het nodig is, zodat iedereen 
op zijn eigen manier kan meedoen. Hiervoor werken we samen met 

inwoners en partners, aan een gemeenschap, waarbij inwoners 
indien nodig tijdige en juiste ondersteuning krijgen.” 

Kompas Sociaal Domein Papendrecht



Analyse vervolgnotitie

• Pakket minimaregelingen is één geheel en is in balans
• Minimaregelingen zijn er voor de huishoudens met laagste inkomens
• Minimabeleid valt grotendeels onder de Participatiewet
• Bereik minimaregelingen is blijvend aandachtspunt

• We leven in economisch onzekere tijden
• Koopkracht van veel huishoudens staat onder druk
• Het kabinet komt / is gekomen met compensatiemaatregelen 



Aandachtspunten maatschappelijke partners

Aandachtspunten cliëntenraad Drechtsteden:
• Roept op tot regionale uniformiteit, en adviseert: 

• doelgroep PMB naar 120%
(= plusscenario)

• doelgroep eigen bijdrage kinderopvang naar 130%
(= plusscenario)

Aandachtspunten vanuit (partners) lokaal actieplan Armoede:
• Vergoeding volwassenen sport / cultuur 

(vergelijk Vitaliteitsakkoord en Minima Effect Rapportage 2021)
• Regelingen beter bekend maken bij inwoners



Randvoorwaarden minimabeleid

Basisscenario vervolgnotitie

Informatievoorziening verbeteren

Beter positioneren Sterk Papendrecht

Toeleiding verbeteren

Pilot kortdurende begeleiding



Persoonlijk minimabudget

Huidige situatie Basisscenario 
vervolgnotitie

Plusscenario Minscenario Lokaal alternatief 
scenario

Doelgroep 110% 
WSM

Doelgroep 110% Doelgroep 120 % Doelgroep 110% Doelgroep 120 %

Referteperiode 1 jaar 1 jaar 1 jaar 2 of 3 jaar 1 jaar

Alleen differentiatie 
alleenstaand/gehuwd 
+ inrichtingsnorm

+ Huishouden met 
oudere kinderen € 
100,- extra

+ Huishouden met 
kinderen € 100,-
extra

Handhaaf huidige 
situatie

+ Huishouden met 
oudere kinderen € 
100,- extra

35% van de geldende 
bijstandsnorm

45 % van 
bijstandsnorm

45 % van 
bijstandsnorm

35% van  
bijstandsnorm

40 % van 
bijstandsnorm

Geen recht bij zicht 
inkomensverbetering

Idem Idem Idem Idem



Bijzondere bijstand

Huidige situatie Basisscenario 
vervolgnotitie

Plusscenario Minscenario

- Inkomensgrens: 110% WSM
- Vermogensgrens: €6.505,- voor 

alleenstaande, € 13,010 voor paar
- Draagkrachtpercentage: 

35% meerinkomen
100% meervermogen

- Aanvragen met terugwerkende 
kracht tot 6 maanden

- Leenbijstand voor o.a. duurzame 
gebruiksgoederen

- Geïndexeerde richtprijzen

Idem Idem Idem, maar
- Optioneel halveren 

vermogensgrens
- Optioneel slechts 2 

maanden aanvragen 
terugwerkende kracht

Geen specifieke 
coulance 
medische kosten

Toepassen coulance 
medische kosten

Toepassen 
coulance medische 
kosten

Niet toepassen 
coulance 
medische kosten



Collectieve zorgverzekering minima 

Huidige situatie Basisscenario 
vervolgnotitie

Plusscenario Minscenario

Aanbieden drie pakketten Idem Idem Idem

Bijdrage gemeente à € 
13,50 (compact, 
compleet) en à €27,--
(compleet + 0 eigen risico)

Huidige bijdrage 
handhaven

Verhogen gemeentelijke 
bijdrage tot respectievelijk 
€ 15,- en € 30,-

Huidige bijdrage 
handhaven

Inkomensgrens 130% 
WSM

Idem Idem Idem

Geen vermogenstoets Idem Idem Idem



SMS Kinderfonds

Huidige situatie Basisscenario 
vervolgnotitie

Plusscenario Minscenario

Besteding aan School, 
Muziek, Sport

Idem Idem Idem

Hoogte bedragen per 
kind: 
€ 275,- per jaar PO
€ 790,- per jaar VO 

Idem Idem Idem 

Inkomensgrens 140% 
WSM

Idem Idem 130% WSM

Geen vermogenstoets Idem Idem Wel vermogenstoets

Manier verstrekken via St. 
Leergeld

Nu niet aanpassen Nu niet aanpassen Nu niet aanpassen



SUN Drechtsteden

Huidige situatie SDD Basisscenario 
vervolgnotitie 

Plusscenario Minscenario

Subsidie voor 
uitvoeringskosten

Idem Idem Idem



Eigen bijdrage kinderopvang

Huidige situatie SDD Basisscenario 
vervolgnotitie 

Plusscenario Minscenario

Aanbieden regeling Idem Idem Niet aanbieden regeling

4% totale kosten 
kinderopvang conform 
max. uurtarief

Idem Idem -

Inkomensgrens 110% 
WSM

120% WSM 130% WSM -

Vermogensgrens: €6.505,-
voor alleenstaande, 
€ 13,010 voor paar

Idem Idem -

Aanvragen 
terugwerkende kracht tot 
6 maanden

Idem Idem -



Volwassenfonds sport/cultuur

Huidige situatie Lokaal alternatief scenario

N.v.t. Onderzoek om te komen tot 
volwassenfonds sport/cultuur in 
2024



Vragen tot zover?



Financiën



Financiën – voorbeeld opties PMB



Financiën



Vragen tot zover?



Vervolg + afsluiting

Vervolgproces:
• College komt met voorstel aan de raad
• Raad besluit op nieuwe kaders minimaregelingen
• Raadsbesluit wordt verwerkt in verordening, beleidsregels, etc. 

en vastgesteld in de bevoegde organen

Afsluiting:
• Mochten er specifieke vragen of wensen zijn, laat het dan weten
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