
Betreft: opvolging aanbevelingen onderzoek minimabeleid 
 
In april 2014 heeft de rekenkamercommissie Purmerend haar onderzoek naar minimabeleid 
afgerond. Het onderzoek richtte zich op het gemeente specifieke beleid “M€€r om mee te 
doen”.  Op 11 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Maatregelen Wet 
Werk en Bijstand (WWB) aangenomen (de Eerste Kamer op 1 juli 2014), waardoor de 
context waarin het minimabeleid zich afspeelde in ontwikkeling was. Daarom is in dit 
onderzoek niet strikt gekeken naar de vraag of de uitvoering in lijn was met het beleid, maar 
is breder gekeken naar de effectiviteit van het minimabeleid in de nieuwe context. Daarom 
heeft de rekenkamercommissie besloten om de bevindingen uit het onderzoek te vertalen 
naar aanbevelingen voor de herijking van het beleid in het kader van de nieuwe wet 
 
Deze evaluatie heeft als doel de gemeenteraad te informeren over de manier waarop door 
het college invulling is gegeven aan de aanbevelingen.  
 
Start met een schone lei 
Na het verschijnen van het rekenkamer rapport over minimabeleid is opnieuw bekeken hoe 
de uitvoering van het gemeentelijk beleid effectiever kan. Hierbij is de wettelijke context ook 
in 2015 nog veranderd door de inwerkingtreding van de wetswijziging waarbij de wet werk en 
bijstand overging in de participatiewet. Bij de lopende regelingen is onderzocht of de 
uitvoering van de regelingen nog in lijn was met de wet. Op punten waar dit niet zo was, 
bijvoorbeeld omdat generieke inkomensregelingen niet meer zijn toegestaan, zijn regelingen 
aangepast. Ook is onderzocht of de uitvoering effectiever en efficiënter opgezet kon 
worden. Dit heeft er onder meer toe geleid dat in januari 2016 de uitvoering die was 
uitbesteed, weer door de gemeente wordt uitgevoerd.  
 
De rekenkamercommissie constateert dat invulling is gegeven aan deze aanbeveling.  
 
Specifieke aandacht voor communicatie aan risicogroepen en huishoudens die buiten het 
primaire blikveld van de gemeente vallen 
Eén van de uitdagingen bij de uitvoering van het minimabeleid is om de mensen te bereiken 
die geholpen kunnen worden met de diverse regelingen. Door de economische crisis zijn er 
steeds meer huishoudens met een minimuminkomen uit arbeid. Deze doelgroep staat niet 
als zodanig geregistreerd bij de gemeente en is daardoor lastig te bereiken. Dit probleem 
wordt integraal opgepakt met het thema schuldhulpverlening. Op 5 oktober 2016 is de 
gemeenteraad geïnformeerd met de notitie “armoedebeleid in Purmerend”. De lijn is om 
meer in te zetten op preventie, hier zijn in de afgelopen jaren positieve ervaringen mee 
opgedaan. Communicatie met risicogroepen vindt op verschillende manieren via 
preventietrajecten plaats, bijvoorbeeld via trainingen, communicatie via scholen en via 
de media.  
 
De rekenkamercommissie constateert dat invulling is gegeven aan deze aanbeveling.  
 
Heroverweeg de keuzevrijheid binnen de vergoeding voor sportieve en culturele activiteiten 
Huishoudens met een minimuminkomen hebben in evaluaties van het beleid aangegeven 
dat zij het zeer waarderen dat zij zelf kunnen bepalen hoe zij vergoedingen voor sportieve en 
culturele activiteiten kunnen besteden. De diversiteit aan activiteiten en onkosten die via de 
vergoeding voor sportieve en culturele activiteiten wordt vergoed is groot. In de notitie 
“armoedebeleid in Purmerend” van 5 oktober 2016 wordt op pagina 4 benoemd dat 
afhankelijkheid van regelingen en toeslagen een structurele oplossing moeilijker maakt. Een 
aantal regelingen is uitgebreid naar de 120% norm. De aanbeveling om de keuzevrijheid 
binnen vergoedingen voor sportieve en culturele activiteiten te heroverwegen is deels 
uitgevoerd. In notitie “armoedebeleid in Purmerend” wordt op pagina 10 en 11 in de planning 
aangegeven dat in 2017 concrete plannen gemaakt worden om de regelingen te herijken. De 
bedoeling is om deze concretisering eind 2017 voor te leggen aan de gemeenteraad. 



 
De rekenkamercommissie constateert dat deels invulling is gegeven aan deze 
aanbeveling. 
  
Er geldt een strikte vermogenstoets voor gemeentelijke uitkeringsgerechtigden, trek deze lijn 
door naar de gehele doelgroep van het minimabeleid 
De vermogenstoets is voor de gehele doelgroep van toepassing, maar wordt 
uitsluitend voor de uitkeringsgerechtigden volledig toegepast. Voor niet-
uitkeringsgerechtigden wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of zij voldoen aan de 
criteria.  
  
De rekenkamercommissie constateert dat de aanbeveling niet is opgevolgd. 
 
Bepaal vooraf welke indicatoren de gemeenteraad nodig acht om de effectiviteit van het 
nieuwe beleid te kunnen beoordelen en richt de uitvoering dusdanig in dat de informatie voor 
deze indicatoren beschikbaar is 
De aanbeveling van de rekenkamercommissie om bij de herijking van het beleid te bepalen 
welke informatie de gemeenteraad wil ontvangen voor zijn controlerende taak is nog niet 
opgevolgd. De bedoeling is om in 2017 te experimenteren met nieuwe vormen van 
ondersteuning en eind 2017 op basis van de ervaringen die zijn opgedaan nieuwe, 
concretere kaders voor te leggen aan de raad. Het hangt af van de lessen die dit jaar worden 
geleerd, welke voorstellen uiteindelijk zullen worden gemaakt. In het proces hier 
naartoe zal een bijeenkomst met de raad worden georganiseerd om hierover in 
gesprek te gaan.  
 
De rekenkamercommissie constateert dat de aanbeveling niet is opgevolgd. 
 


