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Bijlage bij Advisering Minimabeleidsplan 2016 – 2019 Haaksbergen, december 2015  
 

• Pag 3   

Het gaat om het herzien van ons minimabeleid. Betekent dit dat er al een minimabeleidsplan bestond? 

Of wordt nu voor het eerst een minimabeleidsplan opgesteld? Vormen de 9 opgesomde Beleidsregels, 

verordeningen, subsidieregels etc. het totale huidige beleid voor de minima in Haaksbergen? 

 

• Pag. 4  

Is voor iedereen duidelijk wat de financiële consequenties zijn van het afschaffen van de langdurig-

heidtoeslag en de vervanging door de individuele inkomenstoeslag? In hoeverre heeft dit invloed op 

nieuw beleid? 

 

Wat betekenen de extra middelen van het Rijk voor Haaksbergen? Hoe groot is dit bedrag extra niet 

geoormerkt geld voor Haaksbergen? Geeft de gemeente Haaksbergen gehoor aan de oproep van de 

staatssecretaris SZW deze extra middelen  in te zetten op armoedebestrijding onder kinderen en op 

preventie van armoedeproblemen? Als dat niet het geval is, waarom staat dit dan in het beleidsplan? 

 

• Pag. 4 

Gemeenten kregen de bevoegdheid om na afschaffing van de Wtcg en CER een nieuwe regeling te 

ontwikkelen ter compensatie  van zorgkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Omdat slechts 

een derde van het oorspronkelijke budget beschikbaar is voor gemeenten is het de vraag of de gemeente 

Haasksbergen nu voor de komende vier jaar in staat is de mensen met een chronische ziekte of handicap 

nog wel op hetzelfde niveau als tot nu toe te kunnen compenseren? Anders gezegd: gaat deze groep er 

met het nieuwe beleid op vooruit of kan het bestaande niveau worden gehandhaafd? Is dit niet bij 

uitstek een relevante vraag voor het nieuwe beleidsplan waarin sprake is van het opstellen van een 

nieuwe regeling? Hoeveel ingezetenen kwamen hiervoor in aanmerking  en wat is de prognose voor de 

komende vier jaar? En om welk budget gaat het dan? 

 

Er wordt gesteld dat er eind 2014 gekozen is een deel van dit budget te besteden aan chronisch zieken 

en gehandicapten door een uitgebreidere beschikbaarheid van de collectieve zorgverzekering. Betekent 

dit dat er nog een deel overblijft? Waaraan wordt dit besteed? En om welk budget gaat het dan? 

 

• Pag.  5 

In het beleidsplan wordt niet duidelijk op welke manier en hoe actief de gemeente Haaksbergen de 

regiefunctie in de aanpak van armoede gestalte gaat geven. Of mogelijk laat zien op welke manier dit 

nu al gebeurt. Valt er niets te zeggen over de huidige samenwerking en afstemming binnen het sociaal 

domein? Wat gaat er veranderen?  Wordt bijvoorbeeld door de verhuizing de onderlinge communicatie 

verbeterd? Valt er meer te zeggen over doelgroepenbeleid?  In het kader ook van samen 14 dan?  

Verhuizing naar het gemeentehuis is toch niet de enige inhoud zijn van de regiefunctie?  

 

• Pag.7 

In tabel 2.3 staat bij “uitkering werkloosheid” voor alle indelingen “0” ingevuld. Wordt met deze 

rubriek bedoeld de inwoners die leven van een werkloosheidsuitkering? Als dat zo is, klopt dan de 

constatering wel “dat slechts een beperkt aandeel van de huishoudens die rond de armoedegrens leven  

gevormd wordt door inwoners die leven van een werkloosheidsuitkering”?  

 

Komen de gegevens uit de tabellen 2.3 en 2.4 overeen met de aantallen huishoudens / aantal volwassen 

inwoners zoals die in het huidige beleid / de huidige praktijk van “het armoedeprobleem” een rol 

spelen?  Wat betekent het voor het toekomstig beleid als er grote verschillen zijn tussen de mensen die 

nu werkelijk gebruik maken van voorzieningen binnen het minimabeleid en het potentiële aantal op 

grond van door Stimulansz te constateren aantallen?  Dit staat nog los van prognose zoals in hoofdstuk 

2.3 aan de orde komt.  Wordt daar  in het beleid rekening meegehouden?  

 

 Als bijvoorbeeld wordt geconstateerd dat maar een klein percentage van het absolute aantal van 240 

kinderen dat opgroeit in een huishouden met een inkomen tot maximaal 101% gebruik maakt van de 

regelingen in het kader van het minimabeleid zou dat dan juist niet aanleiding moeten zijn om er in het 

beleid aandacht te bestede?  Wordt er op deze manier door de gemeente Haaksbergen aandacht besteed 

aan de consequenties van de vraag in 2.2 “Hoe groot is de armoede in Haaksbergen?” 

 

• Pag. 8 
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Wat wordt bedoeld met de zin: “Het risico bestaat dat zij (chronisch zieken en gehandicapten met een 

inkomen op of rond het sociaal minimum) door de gemeente niet gecompenseerd worden voor deze 

kosten (hogere zorgkosten, gebruik hulpmiddelen of extra stookkosten)?”. Geldt deze uitspraak ook 

voor de gemeente Haaksbergen?   

 

• Pag. 9 

Wat wordt bedoeld met de  formulering “De speerpunten zijn verwerkt door het (her)richten van de 

bestaande regelingen”?  Wordt hier bedoeld dat de speerpunten zijn uitgewerkt door het herinrichten 

van de bestaande regelingen? En wordt met ‘deze regelingen’ bedoeld  de negen onderdelen van het 

huidige minimabeleid zoals deze op pag. 3 worden opgesomd?  Kunnen we uit deze tekst – “Deze 

regelingen zijn op onderdelen aangepast” - ook opmaken dat hiermee de concrete uitwerking van het 

beleid voor de komende vier jaar is gegeven? 

 

• Pag.10 

Klopt het dat met betrekking tot financiële ondersteuning bij noodzakelijke kosten voor de 

individuele bijzondere bijstand er geen wijziging van beleid is? De tweetal doorgevoerde besparingen 

verklaren een teruggang in de kosten bijzondere bijstand van bijna 30%? 

Dit zou voldoende zijn ook voor de aandacht bij de uitvoering van de bijzondere bijstand bij de 

kwetsbare groepen ouderen (groei verwacht) volledig duurzaam arbeidsongeschikten en chronisch 

zieken en gehandicapten?  

 

• Pag. 11 

Geldt voor de verordening minimabeleid ook dat het huidige beleid gehandhaafd wordt?  

Waarom wordt hier gekozen voor ophoging van de inkomensgrens naar 115% en niet naar 125%?  

Geven de cijfers geen aanleiding om op dit gebied juist ook actiever deze ondersteuning van de 

doelgroep te (willen) gaan inzetten?  Bij een doelgroepsgrootte van 1200 werd in 2014 120 maal een 

vergoeding verstrekt en tot en met juni 62 maal.  

 

Moet niet nog duidelijker worden aangegeven dat zowel het Jeugdsportfonds Haasksbergen als het 

Jeugdcultuurfonds Haaksbergen zelfstandig opererende particuliere initiatieven zijn die door 

Haasksbergen worden ondersteund met een subsidie van € 2500 resp. € 5000 waarvoor iedere 

aanvragen afhankelijk is van een intermediair? En dat het in dit opzicht geen onderdeel is van het 

minimabeleidsplan van de Gemeente Haaksbergen?  

 

Betekent het noemen van beide fondsen in dit beleidsplan dat er geen andere particuliere initiatieven 

genoemd hoeven te worden? Houdt dit verband met de subsidie door de gemeente Haaksbergen dat het 

wordt genoemd?   

 

Waarom wordt onder activeren van de (arbeids)participatie van minima nergens ook maar één 

opmerking gemaakt over de werkelijke arbeidstoeleiding maatregelen?  
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Wat betekent het inkopen van een budgetcursus voor de inzet op preventie?  

 

Wat is de specifieke bijdrage van de Stichting Noodfonds Haaksbergen voor het minimabeleid?  

 

Wat wordt nog door de gemeente zelf gedaan aan Schulddienstverlening? Of zijn alle uitvoerende taken 

overgedragen aan de Stadsbank Oost Nederland? 

 

Zou onder preventie juist ook niet de samenwerking in de keten van dienstverleners moeten worden 

genoemd en alle maatregelen die er voor moeten zorgen dat wanneer er al geldproblemen zijn deze niet 

nog groter worden (tijdig signaleren van problemen aan de hulpverlening bij huurachterstand, 

voorkomen van huisuitzettingen, afsluitingen energie etc.)?  

 

• Pag. 14 

Is het erg veeleisend te vragen welke concrete stappen er genomen kunnen worden om in de komende 

jaren aantoonbaar te maken dat we als gemeenschap ook inderdaad (!) meer aandacht hebben om 

kinderen mee te laten doen?  Een eerste stap zou zijn: inspannen om de doelgroep optimaal te kunnen 

bedienen. Alles in het werk te stellen om het aantal dat recht heeft op de ondersteuning ook werkelijk te 

kunnen bereiken. 
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 Hetzelfde geldt ook voor de kwetsbare ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Wat kunnen 

vanuit de gemeente Haaksbergen doen om “willen voorkomen dat mensen ()in een sociaal isolement 

raken” om te zetten in concreet beleid waardoor deze wil goed zichtbaar wordt? 

 

Wat wordt dan ook bedoeld met de “extra (preventieve) aandacht die de gemeente wil bieden aan 

chronisch zieken en gehandicapten “ zodat problemen zoveel mogelijk worden voorkomen”?  

 

De opmerkingen over de collectieve zorgverzekering kloppen! Bijdragen wordt dan ook verstrekt 

vanuit  de Wmo 2015. Wel is het de vraag of de gemeente niet actiever zou willen kijken naar de 70% 

van de doelgroep die hiervan (nog) geen gebruik wil / kan maken Zeker ook met het oog op de 

financiële compensatie  die verstrekt wordt vanuit de gemeente. Op welke manier kan / is het wenselijk 

dat de gemeente zicht  krijgt op de grootte van deze groep?      

 

Is de gemeente bereid de collectieve zorgverzekering nog meer onder de aandacht te  brengen van de 

doelgroep. Voornemen is al wel dat er intensiever gecommuniceerd zal gaan worden. Hoe?  Aansluiten  

bij de kostenloze campagne van BS&F en Menzis. Verwacht wordt dat het dan stijgt  van 30 naar 50%? 

 

• Pag.16 

Moet niet worden uitgelegd wat Bussiness case aansluiting GR Hengelo-Borne is? 

 

Waarom wordt er gekozen voor informatie van vrijwilligers en medewerkers van zorg- & 

welzijnsorganisaties die te maken hebben met minima eind 2015 , na vaststelling door de Raad en niet 

ook al hen in te schakelen en mee te nemen bij het begin: ontwikkelen van beleid? 

 

Dat geldt toch ook voor Eigen personeel ?  


