Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Tytsjerksteradiel

Burgum, 26 september 2013
Betreft: Notitie minimaregelingen en bijzondere bijstand.
Geacht college,
Hierbij geven we het aan ons gevraagde advies op de Notitie minimaregelingen en bijzondere bijstand.

Graag zouden wij als cliëntenraad gaan voor scenario 1, maar gezien de stijgende kosten zien
wij de noodzaak om maatregelen te nemen.
Om het groeiend klantenbestand toch nog zo goed mogelijk te bedienen zijn wij na rijp beraad
tot het volgende (eigen) scenario gekomen:
-

We stellen een wachttijd in van één jaar met inachtneming van:
o personen die na beëindiging van tijdelijk werk weer in de bijstand terugkomen
o kinderen in de armoede, waarvoor o.a. de PC-regeling geldt.

-

De tandartsvergoeding van de AV-Frieso verhogen van € 250,- tot
€ 500,- of € 750,-, zodat hiervoor geen aanspraak meer op de
bijzondere bijstand kan worden gedaan. Het spreekt voor zich dat hierdoor
de premie van de AV hoger wordt voor degene die hier voor kiest, er zijn immers
cliënten die weinig tot geen kosten hebben voor de tandarts.

-

We passen geen begunstigend buitenwettelijk beleid meer toe voor
wat betreft de tandheelkundige kosten.

Regelingen niet meer ambtshalve toe te kennen levert onzer inziens meer kosten dan
besparingen op. Vooral de meest kwetsbare heeft er baat bij dat deze regeling blijft bestaan.
Voor het doorvoeren van de ’ kantelingsgedachte’ in het beleid, zien we wederom graag aandacht
voor de meest kwetsbare in onze samenleving.

Middelen die vrijgespeeld worden inzetten voor:
-

armoede onder kinderen
werkgelegenheid scheppen
(om cliëntenaantal te verlagen)
chronisch zieken en gehandicapten.

Graag zien we na één jaar een evaluatierapport tegemoet, zodat we hier eventueel een hernieuwd
advies op uit kunnen brengen.

Hoogachtend,
A.J. Zeinstra (voorzitter)

P. Hamstra (secretaris)

7.

Scenario’s
Hieronder geven we een aantal mogelijke scenario’s weer die de gemeente zou
kunnen volgen om de uitgaven voor minimabeleid te beïnvloeden.

Scenario 1: Vasthouden aan huidig beleid, stijgende uitgaven accepteren
We kunnen ervoor kiezen om vast te houden aan het huidige beleid en de stijgende
uitgaven te accepteren. De afgelopen jaren is het cliëntenbestand sterk gestegen. De
verwachting is dat dit ook nog de komende jaren het geval zal zijn. Feit is dat de
uitgaven hiermee parallel blijven lopen wanneer we geen actie ondernemen.

Scenario 2: Aanpassen minimabeleid, een verdere stijging van uitgaven voorkomen
Door een groeiend aantal klanten zijn de uitgaven in het kader van minimabeleid en
bijzondere bijstand de afgelopen jaren fors gestegen. Er zijn maatregelen nodig om
een groeiende groep klanten toch te kunnen bedienen. Wij denken aan (een
combinatie van) de volgende maatregelen:








We stellen een wachttijd in van een jaar.
We passen geen begunstigend buitenwettelijk beleid meer toe.
We kennen regelingen niet meer ambtshalve toe.
In ons beleid leggen we vast dat we de AV-Frieso als een voorliggende
voorziening beschouwen. Wil een klant niet deelnemen aan de AV-Frieso, dan
kunnen de kosten niet worden afgewenteld op de bijzondere bijstand.
We voeren de ‘kantelingsgedachte’ door in ons beleid.

Scenario 3: Inperken minimabeleid, bezuinigen op uitgaven
Bij dit scenario denken wij aan de volgende maatregelen:










We verlagen één of meerdere tegemoetkomingen.
We verstrekken één of meerdere tegemoetkomingen niet meer.
We stellen een wachttijd in van een jaar.
We passen geen begunstigend buitenwettelijk beleid meer toe.
We kennen regelingen niet meer ambtshalve toe.
We vragen een hogere eigen bijdrage van de klant voor deelname aan de AVFrieso.
In ons beleid leggen we vast dat we de AV-Frieso als een voorliggende
voorziening beschouwen. Wil een klant niet deelnemen aan de AV-Frieso dan
kunnen de kosten niet worden afgewenteld op de bijzondere bijstand.
We voeren de ‘kantelingsgedachte’ door in ons beleid.

Scenario 4: Uitbreiden minimabeleid, budgettair neutraal
Door een aantal maatregelen genoemd onder scenario 2 en 3 door te voeren, kunnen
we middelen vrijspelen om het minimabeleid uit te breiden.

Armoede onder kinderen
Naar aanleiding van het rapport van de kinderombudsman kunnen we bijvoorbeeld
inzetten op het voorkomen van armoede onder kinderen:




Jaarlijks monitoren van armoede onder kinderen in onze gemeente. (Dit
vraagt een investering in tijd en geld, en mogelijk samenwerking.)
Nadrukkelijk samenwerking met diverse organisaties/partijen en integraal
werken. (Ook dit vraagt een investering in tijd / geld.)
Binnen de huidige regelingen middelen vrijspelen om bijvoorbeeld
kindpakketten beschikbaar te stellen.

Andere voorbeelden:




Middelen die we vrijspelen zetten we in voor een bijdrage aan de premies van
aanvullende ziektekostenverzekeringen.
Middelen die we vrijspelen zetten we in voor het verhogen van een of meer
tegemoetkomingen.
Middelen die we vrijspelen zetten we in voor integraal minimabeleid
(combinatie met wmo, schuldpreventie, onderwijsmogelijkheden, enz.).

Scenario 5: Uitbreiden minimabeleid, meer middelen ter beschikking stellen
Ondanks de dalende inkomsten voor de gemeente en het stijgend aantallen cliënten,
kunnen we ervoor kiezen om het huidige minimabeleid uit te breiden. Door
verschillende landelijke maatregelen wordt de groep minima hard getroffen. Om de
problemen niet groter te maken gaan we voor deze doelgroep juist een stap extra
zetten.

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:



Samenwerken met en het leveren van een bijdrage aan andere organisaties, zoals
stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, een lokale kledingbank, enz.
Bedragen tegemoetkomingen verhogen.

