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Evaluatie uitvoering minimabeleid 2018

9 mei 2017 heeft de gemeenteraad het minimabeleid vastgesteld. Het doel van het minimabeleid is
dat niemand als gevolg van armoede niet mee kan doen.
Na twee jaar is de uitvoering van de voorzieningen en regelingen tot 2018 geëvalueerd. Hierbij zijn de
Inkomenseffectrapportage 2017 en de Armoedemonitor 2017 als nulmeting genomen.
In bijgaande evaluatie kunt u kennis nemen van de uitwerking van de voorzieningen, met name wat al
bereikt is en wat beter zou kunnen.
In de evaluatie wordt een aantal aanbevelingen gedaan, die nader uitgewerkt kunnen worden. Een
aantal zijn direct toepasbaar, zonder effect op de uitvoering of financiën.
Wij brengen u met deze memo in kennis van de aanbevelingen die nog uitgewerkt worden. Bij de
uitwerking betrekken we de resultaten uit het Klanttevredenheidsonderzoek, dat na de zomer van
2019 gehouden wordt onder de gebruikers van de meedoenpassen. De effecten van het minimabeleid
wordt in 2020 door Bureau KWIZ gemeten (inkomenseffectrapportage).
Voortzetting huidig beleid
We handhaven het huidige beleid tot aan het klanttevredenheidsonderzoek en de
inkomenseffectrapportage. Dit betekent dat de volgende uitgangspunten nog gelden en dat deze
worden uitgewerkt n.a.v. de resultaten van de onderzoeken.
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120%-grens minima handhaven.
Communicatie over overstapmogelijkheid CZM voortzetten.
Handhaving systeem ouderbijdrage scholen.
Bijzondere bijstand voor kosten kinderopvang bij werkaanvaarding gedurende ½ jaar..
Onderzoek naar PC-regeling, uitwerking verschillende opties
Onderzoek naar aansluiten bij de Stichting Leergeld
Onderzoek naar Witgoedregeling
Ander en beter passend aanbod via de meedoenpassen en het meedoenbudget
Communicatie- en promotieplan opstellen t.a.v. de meedoenpassen

Bijgaand vindt u de volgende stukken:
Evaluatie uitvoering Minimabeleid 2018 en de volgende bijlagen:
Bijlage 1: overzicht verordeningen en beleidsregels minimabeleid HAL
Bijlage 2: overzicht beleidsverschillen HAL-minimabeleid 2018
Bijlage 3: vergelijkend overzicht HAL-gemeenten
Bijlage 4: overzicht voorzieningen minimabeleid
Bijlage 5: bereik in aantallen en kosten.
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