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Advies m.bt. minimaeffect rapportage Nibud

Geachte voorzitters van de Adviesraden VWI en WMO,
Vanuit de Adviesraad VWI en Adviesraad WMO hebben wij uw reactie ontvangen op de Minima-effect
rapportage van het Nibud. Het college waardeert het initiatief van de Adviesraden om een advies te
geven naar aanleiding van deze rapportage. Uw advies getuigt van een grote mate van betrokkenheid bij
mensen met een lager inkomen en mensen met hoge zorgkosten. Wij hebben de aanbevelingen
aandachtig gelezen en met deze brief reageren wij op uw adviezen.
Het college heeft een eerste reactie op het Nibud rapport gegeven op 20 februari 2017. Binnen enkele
maanden komt het college met een inhoudelijke reactie op het Nibud rapport en eventueel daaruit
voortkomende voorstellen. In de rapportage van het Nibud wordt in beeld gebracht wat het effect is van
de lokale inkomensondersteunende regelingen op de financiële positie van huishoudens met een laag
inkomen en huishoudens met zorgkosten. Het is goed te kunnen constateren dat in het rapport wordt
bevestigd dat de diverse vormen van ondersteunende regelingen in Apeldoorn daadwerkelijk een positief
effect hebben op de bestedingsruimte van inwoners met een laag inkomen. Dit beleid is mede door uw
inbreng tot stand gekomen. Er zijn echter ook enkele verbeterpunten. De extra gelden voor kinderen in
armoede bieden een mogelijkheid om de meest kwetsbare inwoners, de kinderen in gezinnen met een
laag inkomen, extra te ondersteunen. De voorstellen om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te
ondersteunen staan in de notitie ‘Kansen voor alle kinderen’. Deze notitie is in goed overleg met uw
Adviesraden tot stand gekomen.
Wij volgen in deze reactie de volgorde van uw adviezen.
1.

Meer aandacht voor ‘de voorkant’ van het probleem m. b. t schuldenproblematiek.
Wij delen uw mening en richten ons steeds meer op vroegtijdige inzet bij schuldenproblematiek.
Dat wordt onder meer gedaan bij het CMO dat in vier stadsdelen met een team aanwezig is voor
de meer complexe problematiek. De vaste groep professionals (betrokken, bekende gezichten)
per stadsdeel heeft samen de verantwoordelijkheid voor goed advies, ondersteuning en
toeleiding naar zorg én als dat nodig is naar participatie en inkomen. Deze professionals in de
wijk hebben een belangrijke taak om naar alle levensgebieden te kijken. Het gaat dan om
financiële ondersteuning, ondersteuning bij het dagelijks leven maar ook actief worden voor je
eigen buurt.
De Stadsbank is daarnaast met de verschillende partners op de ontmoetingsplekken in overleg
om het spreekuur 'Centenkwesties’ verder uit te rollen. De site www.qeldzorqen.info geeft
inwoners en professionals tips om financiën te ordenen en te beheren. Op de site wordt ook
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vermeld waar nadere hulp te vinden is. Onder andere via abri’s en via het maatschappelijk
netwerk wordt de site in de gehele stad gepromoot.
Met deze maatregelen wordt de doelgroep met kleinere financiële problemen aangespoord actie
te ondernemen voordat de problemen hen boven het hoofd groeien.
2.

Verstrekken van een extra Kidskaart in de zomerperiode en de bestaande kidskaart
differentiëren naar leeftijd.
Over dit advies is in de voorbereiding al gesproken. Uw advies is overgenomen en opgenomen in
de notitie ‘Kansen vooralle kinderen'.

3.

Geleidelijke afbouw van regelingen en voorzieningen in verband met een armoedeval bij mensen
die vanuit de bijstand naar betaald werk gaan.
Wij willen inderdaad de armoedeval beperken en daarom wordt hier al het nodige aan gedaan
binnen de gemeentelijke voorzieningen. In de regelingen van het Sociaal Vangnet wordt
bijvoorbeeld gedifferentieerd in de hoogte van de tegemoetkoming bij inkomens tot 110 % en tot
120 % van het sociaal minimum. Bij vergoedingen uit de Bijzondere Bijstand wordt een
draagkrachtberekening gemaakt waardoor slechts een gedeelte van het inkomen boven de 110%
van het sociaal minimum als draagkracht wordt aangemerkt. We zien vooralsnog geen aanleiding
om verdere aanpassingen te doen om een armoedeval te beperken.

4.

Aandacht voor normen en voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke en waterschapslasten.
Ons college ziet dat er inderdaad verschillen zijn in de voorwaarden en zullen bij Tribuut hier
aandacht voor vragen. Of het zinvol is dit landelijk aan te kaarten zal het college nader uitzoeken.

5.

Verhogen van de inkomensgrens voor de Individuele inkomenstoeslag.
Dit advies gaat het college vooralsnog niet overnemen. De Individuele Inkomenstoeslag wordt
alleen verstrekt aan inwoners die langere tijd afhankelijk zijn van een minimum inkomen. In de
Kadernota Sociaal vangnet is gekozen voor een inkomensgrens van 100% over een periode van
3 jaren waarbij er geen perspectief is op een hoger inkomen. Deze mensen hebben vrijwel geen
financiële ruimte om te reserveren voor vervanging van noodzakelijke artikelen als bijvoorbeeld
huisraad.
Wij gaan er vanuit dat er in situaties met een iets hoger inkomen, enige ruimte vrijgemaakt kan
worden om (minimaal) te sparen of af te lossen. Juist voor deze groep worden de rentetarieven
van de sociale leningen bij de Stadsbank sterk verlaagd .
Het college is zich ervan bewust dat deze grens op 100%, ook als je hem hoger zou leggen, altijd
betekent dat er een groep mensen is die er net boven valt en daardoor niet in aanmerking komt
voor de toeslag.

6.

Expliciete ondersteuning van de huishoudens met kinderen en zorgkosten.
Het college voorziet al op verschillende manieren in het vergoeden van een deel van de
zorgkosten. Zo wordt in de collectieve zorgverzekering een deel van het eigen risico en de eigen
bijdrage voor de Wmo vergoed. Daarnaast wordt de eigen bijdrage Wmo berekend op basis van
een normtarief in plaats van de kostprijs. Tevens gelden per 1 januari 2017 nieuwe regels voor
het berekenen van de eigen bijdrage Wmo. Meerpersoonshuishoudens die nog niet
pensioengerechtigd zijn, gaan pas vanaf een inkomen van €35.000,- per jaar een eigen bijdrage
Wmo betalen. Vanaf 1 januari 2017 wordt deze groep dus extra gecompenseerd. Dit zijn tevens
de huishoudens met kinderen. Het college zet de extra beschikbare gelden niet specifiek in om
zorgkosten te compenseren. Het college kiest er zoals genoemd in de notitie ‘Kansen voor alle
kinderen’ voor om alle kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen. Hiervan
profiteren ook de kinderen uit gezinnen met een beperkt inkomen en hoge zorgkosten. In de
reactie op het Nibud rapport die momenteel door het college wordt voorbereid, zoals eerder in
deze brief genoemd, worden ook de situaties van gezinnen met hoge zorgkosten betrokken.

U geeft aan betrokken te willen blijven bij de voortgang en uitwerking van het proces en deel te willen
nemen aan de klankbordgroep ‘Actieve organisaties in het sociaal domein’. Zodra er van een dergelijke
klankbordgroep sprake is, zullen wij u hiervoor uitnodigen. Uiteraard blijft het college met u in gesprek
over de diverse sociale thema’s en informeren wij u over bijeenkomsten voor zover het college hierbij
betrokken is of kennis van heeft.
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Wij danken u hartelijk voor uw constructieve bijdrage in het meedenken om mensen in armoede en/of
hoge zorgkosten te ondersteunen. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Hoogachtend.
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn
de secretaptST
A

de burgemi

s.mr. C.M.V§i^ps
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