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Ondenrerp Bijzondere bijstand en minimabeleid 2015

Akkoord: Afdelingsmanager Controller

Samenvatting voorstel
Op 1 januari 2015 treden de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en de lnvoeringswet
Participatiewet in werking. Deze wetten hebben ook invloed op de bijzondere bijstand /
minimabeleid. De richting van de verandering in de landelijke regelgeving is naar meer maatwerk en
minder algemene en categoriale voozieningen. Het gaat dus steeds om individueel maatwerk.
De beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid dienen dan ook aangepast te worden.
Voorgesteld wordt om de beleidsregels te splitsen in beleidsregels bijzondere bijstand en
beleidsregels declaratie. Daarnaast zal de verordening langdurigheidstoeslag worden vervangen
door de individuele inkomenstoeslag en wordt er een nieuwe verordening geÏntroduceerd, genaamd
de individuele studietoeslag. Beide verordeningen dienen door de raad te worden vastgesteld.

De gemeenten hebben tevens structurele middelen ontvangen voor intensivering armoedebeleid,
schuldhulpverlening en structurele middelen in verband met decentralisatie Wet tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen risico (CER).

ln dit voorstel worden een aantal adviezen gegeven hoe omgegaan kan worden met de inzet van
voornoemde middelen.

Besluit college
Met ingang van 1januari2015 de beleidsregels declaratieregeling en beleidsregels
bijzondere b'rjstand vaststellen, waarin tevens wordt opgenomen een compensatieregeling
eigen risico voor deelnemers aan de collectieve aanvullende verzekering; een
zwem badregeling en Peuterspeelzaalregeling.
Aan het Hometeam vanaf 2014 € 1.000,- per jaar beschikbaar stellen.
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Registratienummer:
I I 59601

Onderwerp
Bijzondere bijstand en
minimabeleid 2015

Datum voorstel 19 november 2014 Portefeuillehouder G.H. Heftins

Organisatieonderdeel

Afdeling Werk en
Welzijn
Team Werk en
lnkomen ll

Behandelend
ambtenaar

G. van Bruggen

lnleiding en probleemstelling en oplossi n

Op 1 januari 2Q15 treden de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en de Invoeringswet
Participatiewet in werking. Besluitvorming in de 1" kamer heeft op I juli 2014 plaatsgevonden. Deze
wetten hebben ook invloed op de bijzondere bijstand / minimabeleid.

Het Rijk vindt het belangrijk dat de colleges de bijzondere bijstand heel gericht inzetten voor
vergoeding van de daadwerkelijke kosten van mensen die hier echt zelf niet in kunnen voozien en
deze aanvullende ondersteuning echt nodig hebben. lndividueel maatwerk geldt bij het verlenen van
aanvullende inkomensondersteuning dan ook als belangrijkste uitgangspunt.

Dit sluit ook goed aan bij de huidige werkwijze.
. Aansluiten bij de situatie van de klant
o Doen wat nodig is
. Organiseren met inbegrip van inbreng van de klant

Hier speelt individueel maatwerk een belangrijke rol.

ln deze notitie wordt nader ingegaan op de komende wijzigingen met betrekking tot het
minimabeleid / b'rjzondere bijstand. Een aantalzaken zullen voor januari2015 geregeld moeten
worden.

1. De wijzigingen

1.1 "Verruiming" individuele bijzondere bijstand

lndividueel maatwerk is in de huidige bijzondere bijstand al mogelijk, maar door de regering wordt
hier nu nog meer de nadruk op gelegd en wordt gewezen op het in kaart brengen van
achterliggende problemen en deze via een integrale aanpak structureel aan te pakken. Onze visie is
maatwerk! De wetswijzigingen sluiten hier op aan. Verder stelt het R¡k sinds 2013 structureel extra
middelen beschikbaar voor de intensivering armoede- en schuldenbeleid (mei circulaire 2014: €
13.040 per jaar). Dit bedrag staat in de begroting structureelgereserveerd. Er is echter nog geen

bestedingsdoel aan gekoppeld.

1.2 Beperking mogelijkheden categoriale biizondere biistand

De mogelijkheid tot het verlenen van categoriale bijzondere bijstand wordt verkleind.
Het college kan uitsluitend nog categoriale bijzondere bijstand verlenen voor een collectieve
aanvullende zotgverzekering of een tegemoetkoming in de premie van een dergelijke verzekering
Hierbij wordt het (weer) mogelijk om deze regeling ook open te stellen voor inkomens hoger dan
11Oo/o van de toepasselijke bijstandsnorm.
De overige bestaande vormen van categoriale bijzondere bijstand voor:

- chronisch zieken en gehandicapten; en
- ouders met schoolgaande kinderen;

worden afgeschaft, in verband met de ongerichtheid van deze vorm van algemene
inkomensondersteuning. De gemeente Beemster heeft deze regelingen op dit moment uitbesteed
aan Bureau M€€rDoen. Met Bureau M€€rDoen is een contract tot 1 januari 2015.

i
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Reqeling Omschrijving Uitvoerins Per 1 ianuari 2015
Bijdrage regeling
deelname sociaal
maatschappelijke
voorzieninoen

Vergoeden van kosten voor sportieve en culturele
activiteiten. Voor zowel volwassenen als kinderen.

Bureau
M€€rDoen

Aangepast mogelijk
(schoolkosten) onder
i n d ivi d u el e b ij zo n de re
biistand

Vergoeding chronisch
zieken en
oehandicaoten**

Vaste jaarlijkse tegemoetkoming voor de extra kosten
die chronisch zieken en gehandicapten moeten
maken.

Bureau
M€€rDoen

Aangepast mogelijk
onder individuele
biizondere biistand

Collectieve aanvullende
Ziekte-kostenverzekerin g

Collectieve aanvullende verzekering bij Zilveren
Kruis Achmea.

Afdeling
Werk en
welzijn

Blijft mogelijk onder de
Participatiewet.
Uitbreiding doelgroep is
zelfs moqeliik.

** Op 3 juni jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met overheveling van de Wet tegemoetkoming Chronisch Zieken en

Gehandicapten (WTCG) en Compensatieregeling eigen risico (CER). Deze regelingen werd uitgevoerd door het Centraal
Administratiekantoor (CAK) die ondermeer de eigen bijdrage WMO en AWBZ berekent. De gemeenten gaan vanaf2014
€ 45 miljoen ontvangen, oplopend naar structureel € 268 miljoen vanaf 2017. De middelen worden toegevoegd aan de
inteoratie-uitkerinq WMO/huishoudeliike verzorqinq

De gemeente levert aan M€€rDoen een bestand aan van de uitkeringsgerechtigden en op
grond daarvan wordt aan de mensen (dus zonder indienen van aanvraag) vouchers
verstrekt voor deelname aan sociaal maatschappelUke voorzien¡ngen. Verder kunnen
mensen (niet-uitkeringsgerechtigden) digitaal of schriftelijk een aanvraag indienen.
Voor een volwassene is € 95,- en per kind (<18) €200,- per jaar beschikbaar. Door middel
van het inleveren van vouchers en betaalbewijzen (kassabonnen) vindt uitbetaling plaats
(binnen 5 werkdagen). Over 2014 maakten tot op heden 55 huishoudens in Beemster
hiervan gebruik. (61 volwassenen en 50 kinderen)
Ook worden alle deelnemers van de collectieve aanvullende verzekering (gemeentepakket)

niet eerder aaa eschreven als

1.2.1 Bijdrage regel¡ng deelname sociaal maatschappeliike voorzieningen:
De regelingen d¡e M€€rDoen uitvoert voor Beemster vallen in 2014 nog onder de bijzondere

Vanaf 2015 mag er geen categor¡ale bijzondere b'rjstand meer verstrekt worden voor beide
regelingen.
Voor de regel¡ng deelname sociaal maatschappelijke voorzieningen gebeurde dat eigenlijk al niet,
omdat op declaratiebasis werd betaald. De regeling komt in de Participatiewet echter te vervallen.
Voor sportieve en culturele activiteiten wijst de regering in het kader van de bevordering van de
deelname aan culturele, maatschappelüke en sport¡eve voorzieningen en activiteiten op het bestaan
van het inkomensondersteunende instrument de zogenaamde stadspas die colleges op grond van
artikel 108 Gemeentewet kunnen verstrekken. Voor Beemster als kleine gemeente is dit geen
haalbare kaart, mede gelet op het klein aantal potentiële gebruikers. Wel is het mogelijk op met
gebruikmaking van artikel 108 Gemeentewet een declaratiefonds in stand te houden.

Aan p assi ng h oogte bijd rag e :
De bijdrage bedraagt voor een volwassene € 95,- en per kind (<18) € 200,- per jaar als het inkomen
n¡et meer bedraagt dan 1 1 Qo/o yât1de toepasselijke bijstandsnorm.

Van de bijdrage ten behoeve van de kinderen kunnen ondermeer de kosten van contributies voor
sport- en sociaal culturele activiteiten, sportkleding, bibliotheek etc. betaald worden. Ook kan het
bedrag ingezet worden voor kosten die direct of indirect verband hòuden met school zoals
school reisje, excursie, schrijfmateriaal, rekenmachine, schooltas etc.
Op declaratiebasis, met bewijsstukken, wordt de bijdrage verstrekt.

Het is belangrijk dat kinderen kunnen deelnemen aan act¡viteiten en de kosten op school kunnen
behoorlijk oplopen. Hetzelfde kan gesteld worden voor contributie van sportieve en culturele
activiteiten. Daaraan gekoppeld zijn er vaak extra kosten zoals (sport)kleding en (sport)schoenen.
Een bijdrage van € 200,- is dan zeer welkom, maar zal helaas de kosten niet altijd dekken.

ln verband met de extra middelen voor intensivering armoede- en schuldenbeleid zou de bijdrage
voor de kinderen verhoogd kunnen worden naar b'rjvoorbeeld € 350,-. De bijdrage zou dan op
hetzelfde niveau gebracht worden als in Purmerend en bovendien kunnen de kosten beter gedekt
worden. Voor volwassenen geldt in Purmerend een b¡jdrage van € 100,-.
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Purmerend hanteert tevens een draagkrachtpercentage van 120%. Het zou de harmonisatie
compleet maken als Beemster dit draagkrachtpercentage ook toe zou passen.

Aanpassen van de hoogte van de bijdrage en draagkrachtpercentage naar 120o/o zal het aantal
volwassen deelnemers laten toenemen met 39 en het aantal kinderen met 32.
De kosten zullen hiermee met totaal€ 23.000 stijgen.

Advies:
1. De bijdrage voor deelname aan sociaal maatschappelijke voozieningen met

ingang van 2015 aanpassen naar € 350,- per kind en € 100,- per volwassene.
2. Het draagkrachtpercentage aanpassen naar 120o/o toepasselijke bijstandsnorm

1.2.2 Chronisch zieken en gehandicapten en WTCG / CER
lndien men behoort tot de doelgroep "chronisch zieken", ontvangt men (via M€€rDoen) een bijdrage
van € 200,- per jaar (bijzondere bijstand), zonder dat hoeft te worden aangetoond of er kosten
tegenover staan. ln 2013 is totaal € 5.200 verstrekt inzake de regeling chronisch zieken. Over 2014
is inmiddels € 5.600,- ( 28 deelnemers) uitgegeven.

Vanaf 2015 dienen aanvragen "chronisch zieken" individueel bekeken te worden. Bijvoorbeeld
iemand heeft aantoonbaar meer waskosten en/of kledingslijtage (eventueel ondersteund met een
medisch advies). Op basis van een berekening (NIBUD-richtlijnen) wordt dan bekeken wat de
meerkosten zijn. Deze kosten worden dan als bijzondere kosten aangemerkt. De verwachting is dat
dit zeer beperkt zal voorkomen.

WTCG / CER
ln juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot afschaffing van de Wet tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER)
aangenomen. De voornoemde regelingen worden met een forse bezuiniging gedecentraliseerd naar
de gemeenten. (zie verder hoofdstuk 7 beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2014, dd.21
okt.2014 vastgesteld door de raad).

Beemster ontvangt met ingang van 2015 van het Rijk structureel €78.411 voor een eventuele
nieuwe compensatieregeling. Met daarbij opgeteld een bedrag van € 5.200 (kosten chronisch zieken
en gehandicapten 2013 via bijzondere bijstand) is er totaal € 83.61 1 beschikbaar.

Door het verdwijnen van de Wtcg en CER raken veel mensen een (extra) bijdrage kwijt.
Voor mensen < 65 jaar gaat het om een gemiddelde bijdrage van € 463,- en voor > 65 jaar om
€.297 ,-. Met name voor mensen met een laag inkomen gaat om een forse inkomensval.

Aangezien de gemeenten voor het invoeren van een eventuele nieuwe compensatieregeling slechts
25 o/o vàn het huidige budget krijgen, zal het ongewijzigd voortzetten van de huidige regelingen
leiden tot een financieeltekort. De gemeente Beemster kan met het budget niet alle inwoners die
rechthebbend waren voor de Wtcg en CER met lokaal maatwerk ondersteunen. Dit is ook
nadrukkelijk niet de intentie van het Rijk, aangezien de huidige regelingen ongericht waren.

Het Rijk heeft diverse handvatten geboden voor de invulling van een nieuwe tegemoetkoming, zoals
bijzondere bijstand, een collectieve (aanvullende) zorgvezekering, een financiële tegemoetkoming
vanuit de Wmo, een verlaging van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen of een fonds voor
ondersteuning van inwoners met een chronische ziekte of beperking. Gelet op het groot aantal
rechthebbenden en de verlaging van het budget wordt gekozen voor een opzet die recht doet aan

de groep voor wie het wegvallen van de regelingen de grootste financiële consequenties heeft.

Daarnaast wordt gestreefd naar een opzet van de uitvoering die zo etficiënt mogelijk in te richten is,

waardoor de uitvoeringskosten beperkt blijven.

Omdat de lage inkomens door het afschaffen van de compensatieregelingen procentueel gezien het
hardste worden geraakt, wordt geadviseerd om de nieuwe regeling te beperken tot de groep minima
met een inkomen tot 120o/o van de toepasselijke bijstandsnorm. Voor de minima is er de collectieve
vezekering van Zilveren Kruis Achmea. Om het afschaffen van de Wtcg en CER op te vangen, zal
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een compensatieregeling van € 200,- van het eigen risico worden ingevoerd voor deelnemers aan
de collectieve aanvullende zorgvezekering ZilverenKruis Achmea. Dus als men het eigen risico met
minimaal €200,- heeft opgebruikt komt men in aanmerking voor de compensatie van € 200,-.
Ongeacht of men wel of niet bekend is met een chronische ziekte of handicap.

Uitgaande van 79 volwassen deelnemers aan het pakket zijn de maximale kosten € 15.800

Advies:
1. Compensatieregeling van € 200,- van het eigen risico invoeren voor deelnemer aan
de collectieve aanvullende zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea, die het eigen risico
met minimaal€ 200,- heeft opgebruikt.
2. ln aanmerking voor deze regeling komen de mensen met een inkomen tol120o/o van
de toepasselijke bijstandsnorm.

1.2.3. Collectieve aanvullende verzekering
De huidige collectieve aanvullende verzekering is sinds januari 2Ol2wettelijk begrensd tot een
draagkrachtpercentage van 110o/o van de toepasselijke bijstandsnorm. Vanaf 2015 wordt het
draagkrachtpercentage losgelaten en mag de gemeente weer zelf het draagkrachtpercentage
bepalen. ln het algemeen wordt een inkomentot 120o/o van de toepasselijke bijstandsnorm gezien
als een laag inkomen. Voor de meeste kosten geldt al een draagkrachtpercentage van 120o/o. Op dit
moment zijn ongeveer 85 inwoners (48 volwassenen en 37 kinderen) uit Beemster collectief
verzekerd. Aanpassing van het draagkrachtpercentage naar 120o/o zal naar verwachting het aantal
deelnemers laten stijgen naar 1401. De gemiddelde kosten per deelnemer liggen op € 4,50 p/m.

Uitbreiding met 55 deelnemers zal naar venruachting € 3.000 kosten.
Advies:
De toegang tot de collectieve aanvullende zotgvezekering Zilveren Kruis Achmea, verhogen
naar 120o/o van de toepasselijke bijstandsnorm.

Met de inwerkingtreding van de participatiewet en wet maatregelen \ 
^/VB 

per 1 januari2015 wordt
ook de kostendelersnorm en de via de belastingdienst uit te voeren extra kindgebonden budget (de

zogeheten alleenstaande ouderkop) ingevoerd. Hierdoor veranderen veel lage inkomens in vaak
nog lagere inkomens omdat de kostendelersnorm (voor wie dat geldt) en de invoering van de
alleenstaande ouderkop een financieel ongunstig etfect hebben op het besteedbaar inkomen

Deze wijziging betekent voor de gemeente dat de aanvulling van 20% verdwijnt voor alleenstaande
ouders in de \AAffB (per 1-1-2015 Participatiewet), IOAW en IOAZ.

1.2.4 Zwemdiploma A
Regelmatig komt bij de medewerkers van afdeling Werk en Welz'rjn de vraag binnen van inwoners
van Beemster of zij ook kunnen deelnemen aan het halen van een (gratis) zwemdiploma. Mede
gelet op het vele water dat in en om Beemster aanwezig is. Men wordt dan venruezen naar de
bijdrage van deelname aan sociaal maatschappelijke voozieningen. Dit dekt echter lang niet de
kósteñ. Het halen van een zwemdiploma kost gemiddeld € 600,-2

ln Purmerend is een dergelijke vooziening aanwezig ten behoeve van kinderen vanaf 5 jaar uit
gezinnen met lage inkomens (tot 110% toepasselijke b'rjstandsnorm). Gemiddeld maken zo'n 100

kinderen gebruik van de regeling. Voor Beemster zal het naar venruachting gaan om ongeveer 20
kinderen. De kosten bedragen bij dit aantal€ 12.000.
Deze kosten vallen niet onder de bijzondere b'rjstand, maar kan op basis van artikel 108
gemeentewet verstrekt worden.

Advies:
Voor gezinnen met een laag inkomen (tot 1 10%) en met kinderen vanaf 5 jaar, de mogelijkheid
creëren om gratis een zwemdiploma te halen.

1.2.5 Deelname Peuterspeelzaal

1 CBS: hierbij is gekeken naar het procentuele verschil van het aantal inwoners met een inkomen tot 110% en lol 120Vo

'lnfo zwembad Leeghwater Purmerend
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Beemster kent al de regeling peuterspeelzaalvoor kinderen met een taalachterstand.
De werkelijke kosten komen voor maximaal 2 dagdelen per week voor vergoeding in aanmerking.
Gemiddeld maken 3 kinderen van deze regeling gebruik en wordt betaald via de bijzondere bijstand
Voor participatie van de kinderen kan het ook wenselijk zijn om voor overige kinderen uit gezinnen
met een laag inkomen het gebruik van de peuterspeelzaal toegankelijker te maken. De venrvachting
is dat het zal gaan om maximaal 7 kinderen.
Bij een volledige bezetting per jaar bedragen de kosten € 6.300.
Deze kosten vallen niet onder de bijzondere bijstand, maar kan op basis van artikel 108
gemeentewet verstrekt worden.

Advies:
Gratis deelname peuterspeelzaal ook mogelijk maken voor overige huishoudens met kinderen
tot 4 jaar, met een inkomen tot 1 1 0o/o vàt1de toepasselijke bijstandsnorm.

1.3 lndividualiseringlangdurigheidstoeslag

De categoriale benadering van de langdurigheidstoeslag wordt afgeschaft en wordt omgevormd tot
een individuele inkomenstoeslag. ln de wet is (extra) opgenomen dat er gekeken moet worden naar
de krachten en bekwaamheden van de persoon en de inspanningen die de persoon heeft verricht
om tot inkomensverbetering te komen. Er zal een lichte toets worden toegepast, zodat de klant kan
aantonen wat hij heeft gedaan om tot inkomensverbetering te komen. De verordening dient hierop
te worden aangepast.

Laag inkomen:
Per 1 januari 2013 is de verordening langdurigheidstoeslag geharmoniseerd met Purmerend.
Voorheen was in Beemster toegang tot de langdurigheidstoeslag mogelijk bij een inkomen tot 1 10%
van de toepasselijke bijstandsnorm. In Purmerend was de inkomensnorm echter gebaseerd op
100o/o.

De individuele inkomenstoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Voor de meeste vormen van
bijzondere bijstand wordt een draagkrachtpercentage gehanteerd van 11oo/o.

ln Purmerend heeft men er met ingang van 2015 voor gekozen om deze lijn ook door te trekken voor
de individuele inkomenstoeslag en het draagkracht-percentage aan te passen naar 110o/o.

Geadviseerd wordt om voor de individuele inkomenstoeslag met ingang van 1 januari2015 te gaan
werken met een draagkrachtpercentage van 110o/o. ln 2012, met een draagkracht percentage van
110o/o, werden er 32 aanvragen toegekend (totaal € 14.100). ln 2013 is dit aantal, gebaseerd op
101o/o, gedaald naar 20 aanvragen (€ 9.000).

Verhoging naar 1 1ïo/o zal dus leiden tot een stijging van de kosten met € 5.000

Deze verordening wordt meegenomen in het B&W-voorstel: "verordeningen ltWB-maatregelen en
Participatiewet"

Advies:
Voor de toegang tot de individuele inkomenstoeslag een draagkrachtpercentage hanteren van
110o/o van de toepasselijke bijstandsnorm.

1.4 Nieuw: lndividuelestudietoeslag
Deze regeling is nieuw en wordt geintroduceerd in de Participatiewet.
Een dergelijke regeling is momenteel aanwezig binnen de Wajong. De bijdrage is 25% van het
minimum (jeugd) loon. Bijvoorbeeld: voor een 1Ù-jarige is dit (25% maal€ 680,30 bruto) € 170,08
per maand.

Het college krijgt hiermee de mogelijkheid om mensen, van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn
het minimumloon te verdienen, een individuele studietoeslag te verstrekken als ze studeren. Het
moet dienen als steuntje in de rug voor mensen met een arbeidshandicap.
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ln de mei circulaire '14 zyn de bedragen bekend gemaakt en in de begroting opgenomen. Oplopend
van € 821 in 2015 naar structureel € 4130 in 2018. Dit is inclusief uitvoeringskosten.
De geschatte instroom Wajong voor Beemster is minimaal. Het landel¡k gemiddelde dat gebruik
maakt van de studieregeling is 45o/o.Voor Beemster zou het dan gaan om ongeveet zeeu beperkt
aantal aanvragen per jaar. Gelet op de beperkte instroom wordt venruacht dat de totale kosten b'tj

een individuele tegemoetkoming van € 50,- netto per maand binnen de beschikbare middelen
passen.

Deze verordening wordt meegenomen in het B&W-voorstel: "verordeningen \AAtVB-maatregelen en
Participatiewet"

1.5. Budget Hometeam voor noodsituaties
ln het Hometeam van de gemeente Beemster blijkt soms dat een inwoner zo acuut in financiële
nood is dat er terstond ( bij wijze van voorschot) 'handgeld' noodzakelijk is. Probleem hierbij is dat
er bij het Werkplein geen mogelijkheden zijn direct te handelen indien het geen klant van de dienst is
en indien het voorschot niet onder de noemer levensonderhoud of minimabeleid valt. Het streven is
dat betrokkene het voorschot wel terugbetaalt, maar er kan een situatie zijn waarin hiervoor
nauwelijks mogelijkheden zijn. Het betreft in principe altijd situaties waarbij geen voorliggende
voorzieningen zijn, betrokkene begeleid wordt door een hulpverlener,en meerdere instanties de
noodzaak van de b'rjdrage onderkennen. Veruvacht wordt dat een budget van
€ 1.000,- per jaar volstaat. lndien het Hometeam aangehaakt wordt aan Dorpszorg kan dit budget
voor het zelfde doel door Dorpszorg ingezet worden. Vooralsnog is de voorzitter van het Hometeam
budgethouder.

Advies:
Aan het Hometeam vanaf 2014 € 1000,- per jaar beschikbaar te stellen

1.6 Uitvoering
De gemeente Purmerend werkt al een aantaljaren met Bureau M€€rDoen.
Op basis van aanbesteding was er een overeenkomst tot 1 januari 2015.
ln 2015 zal er in Purmerend een ondezoek plaatsvinden hoe het is gesteld met de armoede in

Purmerend. Dit kan mogelijk leiden tot herijking van bijzondere bijstand / minimabeleid.
Aan Bureau M€€rDoen is offerte gevraagd om ook voor 2015 de werkzaamheden uit te voeren
Dit zal dan ook gelden voor Beemster.

Voor Beemster gaat het dan om de uitvoering van:
- debijdrageregelingdeelnamesociaalmaatschappelijkevoozieningen;
- zwembad- en peuterspeelzaalregeling.
- compensatie eigen risico

De (uitvoerings)kosten zullen worden doorberekend aan de gemeente Beemster

Meetbare doelstellin
Vastgestelde en uitvoerbare beleidsregels

Financiële co uenties

Financieel 2015:
Beschikbaar: lntensiverinq armoede en schuldenbeleid € 15.000

Biidraqe WTCG / CER + budqet chronisch zieken € 83.611

Totaal: € 98.611
Aanpassing bijdrage deelname sociaal
maatschappelijke voozieningen en
d raag krachtpercentage naar I 20o/o toepassel ij ke
biistandsnorm € 23.000

Compensatieregeling chronisch zieken € 200,- bij
d raaq krachtpercentag e 1 20o/o € 15.800

Uitgaven:
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Uitbreiding deelname collectieve aanvullende
verzekeri -€ 3.000

Voor de individuele studietoeslag wordt structureel financiële middelen beschikbaar gesteld en wel
als volgt.

2015 2016 2017 2018

lndividuele studietoeslag (sept. circ. 2014) €821 €2.477 € 3.957 € 4.730

lnvoeren deelname halen (gratis) zwemdiploma -€ 12.000

Uibreidinq qratis deelname Peuterspeelzaal -€ 6.300

Aanpassing draagkrachtpercentage naar 110o/o voor
individuele inkomenstoeslaq -€ 5.000

Budget hometeam -€ 1.000

Resultaat €,32.511

Overige consequenties
N.v.t

Monitoring evaluatie
Gedurende het jaar zullen de "cijfers" gemonitord wo en

Voorgesteld besluit
1. De bijdrage voor deelname aan sociaal maatschappelijke voorzieningen met ingang van 2015

aanpassen naar € 350,- per kind en € 100,- per volwassene en het draagkrachtpercentage
aa n passen naar 1 20o/o toepassel ij ke bijsta nds n orm.

2. Compensatieregeling van € 200,- van het eigen risico invoeren voor deelnemers aan de
collectieve aanvullende zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea, die het eigen risico met
minimaal €200,- heeft opgebruikt.

3. De toegang tot de collectieve aanvullende zotgverzekering Zilveren Kruis Achmea,
verhogen naar 1 20o/o vàr1 de toepasselijke bijstandsnorm.

4. lnvoeren van gratis halen van zwemdiploma A t.b.v. kinderen vanaf 5 jaar voor gezinnen met
een laag inkomen (tot 110%).

5. Uitbreiding gratis deelname peuterspeelzaal voor huishoudens met kinderen tot 4 jaar, met
een inkomen tot 1 10o/o vàtl de toepasselijke bijstandsnorm.

6. Aan het Hometeam met ingang van vanaf 2014 € 1000,- per jaar beschikbaar te stellen.
7 . ln 2015 gebruik blijven maken van bureau M€€rDoen en nadere afspraken maken over de

(omvang van de) uitvoering.
8. Bijgevoegde concept beleidsregels declaratieregeling en concept beleidsregels bijzondere

bijstand vaststellen.

Gommunicatie/P
De burgers dienen op de hoogte worden gebracht. Met de communicatiemedewerkster zal het één
en ander worden uitgewerkt.

Besluit
Met ingang van 1januari2015 de beleidsregels declaratieregeling en beleidsregels
bijzondere bijstand vaststellen, waarin tevens wordt opgenomen een compensatieregeling
eigen risico voor deelnemers aan de collectieve aanvullende verzekering; een
zwembadregeling en Peuterspeelzaalregeling.
Aan het Hometeam vanaf 2014 € 1.000,- per jaar beschikbaar stellen.

1

2.
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