Bijlage 4

Overzicht voorzieningen minimabeleid per pijler

Pijler 1
Meedoen
Nb. De vergoeding ouderbijdrage geldt alleen voor Heerhugowaard en Langedijk.
Voorzieningen
KINDEREN
Gratis pas

Individueel budget
gekoppeld aan pas

Toelichting

Resultaat

Aandachtspunten

Digitale pas waarmee korting kan worden
gekregen met tegoed dat kan worden besteed bij
deelnemende bedrijven zoals
sportaccommodaties, musea, horeca, theater etc.

Nieuwe verordening en
beleidsregels vastgesteld



Individueel budget, afhankelijk van leeftijd dat
ingezet kan worden voor sport, cultuur,
schoolspullen, fiets, smartphone etc.

Meedoenbudget op pas,
afhankelijk van leeftijd





Digitale pas per 1 januari 2018
Ambtshalve verstrekking pas





AlkmaarPas

Digitale pas waar tegoed op staat voor kinderen
om mee te doen (bv. sport en cultuur), waarmee
korting kan worden gekregen en met tegoed dat
vrij kan worden besteed (shoptegoed)

Vergoeding ouderbijdrage
schoolfonds

Om te kunnen deelnemen aan schoolse
activiteiten moet een ouderbijdrage worden

(Digitale) systeem werkt goed, veel
inwoners hebben de pas, veel
organisaties en bedrijven zijn
aangesloten op de Pas, vrij
besteedbaar budget wordt veel
besteed.
Budget op pas voor ouderbijdrage

Korting door bedrijven
wordt niet verstrekt
Acquisitie wordt niet
gepleegd

Budget alleen in te zetten
voor sport en cultuur
Niet voor schoolspullen,
fiets, smartphone etc.
Forse onderbesteding
budget
Meedoenbudget in
Langedijk is lager dan in
Heerhugowaard



Onderbesteding



School moet pas ouders
scannen om ouderbijdrage
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Voorzieningen

Toelichting
Resultaat
betaald. Een vergoeding wordt verstrekt voor deze
bijdrage.

Aandachtspunten
af te schrijven. Ivm privacy
vinden zij dit niet wenselijk.
 Hoogte budget is niet in alle
gevallen toereikend om
ouderbijdrage te kunnen
betalen. Ouders moeten dan
alsnog een aanvullende
bijdrage. Dit maakt het
proces bewerkelijk voor
school (meerdere
geldstromen)
 Hoogte budget Langedijk
lager.

Jeugdfonds sport en
cultuur

Fonds voor kinderen die om financiële redenen
geen lid kunnen worden van een sport of culturele
vereniging. Bijdrage wordt verstrekt voor
contributie, kleding. Doorverwijzing gebeurt door
intermediairs



Overeenkomst en spelregels
opgesteld (alleen voor HHW, In
Alkmaar en Langedijk was fonds al
ingevoerd)



Organiseren Kick off
organiseren
Actieve werving
intermediairs

Jeugdsport- en cultuurfonds
ingevoerd per 1 januari 2019
Huygenpas is voorliggende
voorziening
LD
Ook aansluiting bij cultuurfonds

Computerregeling

Computer voor kinderen van 12 t/m 17 jaar

Computerregeling opgenomen in
bijzondere bijstandsregels



1 computer per huishouding
is te weinig
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Voorzieningen

VOLWASSENEN
Gratis pas

Toelichting

Resultaat
Computerregeling ingevoerd:
1 computer per huishouden.

Aandachtspunten

Digitale pas waarmee korting kan worden
gekregen bij deelnemende bedrijven zoals
sportaccommodaties, museum, horeca, theater.

Verordening en beleidsregels
vastgesteld





Individueel budget
gekoppeld aan pas

Individueel budget dat kan worden ingezet voor
sport, cultuur e.d.





Digitale pas is ingevoerd per
1 januari 2018
Pas wordt ambtshalve
verstrekt




Meedoenbudget op pas
Vrij besteedbaar






AlkmaarPas

Digitale pas met AlkmaarPastegoed voor bv. sport
en cultuur, kortingen en vrij besteedbaar tegoed

(Digitale) systeem werkt goed, veel
inwoners hebben de pas, veel
organisaties en bedrijven zijn
aangesloten op de Pas, vrij
besteedbaar budget wordt veel
besteed.



Korting door bedrijven
wordt niet verstrekt
Acquisitie wordt niet
gepleegd

Budget alleen in te zetten
voor sport en cultuur
Niet voor andere
doeleinden.
Forse onderbesteding
budget
Meedoenbudget in
Langedijk is lager dan in
Heerhugowaard
Onderbesteding
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Voorzieningen
Pensioengerechtigden

Toelichting
Verhoging individueel budget om mee te kunnen
blijven doen

Resultaat
Meedoenbudget voor
pensioengerechtigden is tweemaal
zo hoog dan budget volwassenen.

Aandachtspunten
 Budget alleen in te zetten
voor sport en cultuur
Niet voor andere
doeleinden.
 Forse onderbesteding
budget
 Meedoenbudget is lager in
Langedijk

Gedetineerden

Max. 6 maanden vergoeding huur voor
aanhouden woning tijdens detentie voor 1
persoonshuishouden

Aanpassing bijzondere
bijstandsregels

Geen

Vergoeding is opgenomen in
bijzondere bijstandsbeleid

Vergunninghouders

Vergoeding inrichtingskosten, eerste huurbetaling
fiets

Aanpassing bijzondere
bijstandsregels

geen

Vergoeding is opgenomen in
bijzondere bijstandsbeleid
Particuliere activiteiten en
gemeente specifieke
regelingen

Innovatie bijdrage voor particuliere initiatieven die
zich inzetten voor minima
Voedselbank, kermismuntjes, vakantiefonds,
Ripping Bunnik fonds, Stichting Babyspullen

Acquisitie wordt niet gedaan
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Pijler 2

GEZONDHEID

Voorzieningen
Collectieve zorgverzekering
voor minima

Bijzondere bijstand
verstrekken voor
aantoonbare meerkosten

Toelichting
Voorziening om inwoners die in een (financieel)
kwetsbare positie verkeren toegang te garanderen
tot goede en betaalbare zorg. Keuze uit meerdere
pakketten. Bijdrage verstrekt voor premie.
Vergoeding voor chronisch zieken en
gehandicapten voor aantoonbare meerkosten

Vergoeding eigen risico
chronisch zieken en
gehandicapten die geen
gebruik maken van CZM

Maatwerkvoorziening treffen voor hen die bewust
kiezen voor een andere verzekeraar dan Univé
omdat dit beter aansluit bij behoefte

Betalingsachterstanden
zorgverzekering
voorkomen en sturen op
uitstroom bronheffing

Door een overeenkomst met Univé af te sluiten
kunnen bijstandsgerechtigden uitstromen uit
bronheffing. Voorwaarde is dat de premie
ingehouden wordt op de uitkering

Resultaat
ongewijzigd

Opmerkingen
Meerwaarde pakket compleet
nihil.

Bijzondere bijstandsregels
aangepast

geen

Vergoeding opgenomen in
bijzondere bijstandsbeleid
Bijzondere bijstandsregels
aangepast
Compensatie eigen risico
Maatwerkvoorziening opgenomen
in bijzondere bijstandsbeleid
Overeenkomst afgesloten met
Univé

Geen

Geen uitbreiding doelgroep
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Pijler 3

VANGNET

Voorzieningen
Individuele
inkomenstoeslag

Toelichting
Toeslag voor langdurige minima (drie jaar of
langer minimuminkomen) en geen uitzicht hebben
op inkomensverbetering.
Criteria
Alkmaar/Langedijk
 Inkomensgrens 120%
 Zelfstandig huishouden (nieuw)
 Toeslag is voorliggende voorziening voor
duurzame gebruiksgoederen (nieuw)

Resultaat
Beleidsregels gewijzigd (HAL)


Gewijzigde criteria opgenomen
in beleidsregels



Verordening gewijzigd
Hogere bedragen en
inkomensgrens opgenomen in
verordening (geldt alleen voor
HHW)

Opmerkingen
Eis zelfstandig huishouden
schrappen ivm rechtelijke
uitspraken en
onuitvoerbaarheid

Heerhugowaard
 Inkomensgrens 120% (gewijzigd was 110%)
 Hogere bedragen
 Zelfstandig huishouden (nieuw)
 Toeslag is voorliggende voorziening voor
duurzame gebruiksgoederen (nieuw)
Individuele studietoeslag

Toeslag voor studerende arbeidsbeperkte
jongeren

Verordening gewijzigd (alleen
HHW)
Toeslag verhoogd

De inspectie SZW heeft
onderzoek gedaan naar de
regeling. Dit biedt de nodige
bouwstenen voor een
aanpassing van de regeling.
Een van de suggesties is de
uitvoering van de regeling weer
centraal te beleggen bij bv DUO.
In het voorjaar 2019 is hierover
meer duidelijkheid.
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Individuele bijzondere
bijstand

Inwoners met een laag inkomen kunnen in
aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor
bijzondere noodzakelijke kosten, wanneer die
persoon niet voldoende draagkracht heeft

Bijzondere bijstandsregels opnieuw
vastgesteld




De apparatenregeling is
afgeschaft bij invoering
nieuw beleid.
Vergoeding eigen bijdrage
kinderopvang vervalt na
werkaanvaarding.
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Overig

Eenvoud, verhogen bereik en toegang

Bereken uw recht

Geldplannen

Communicatie

Toelichting
Via website www.berekenuwrecht.nl kunnen
inwoners berekenen of zij recht hebben op
gemeentelijke- en landelijke regelingen
Inwoners kunnen hiermee zelf hun geldzaken in
balans brengen en houden. Er worden continu
nieuwe geldplannen ontwikkeld.
Inzetten van communicatiemiddelen en kanalen
om regelingen en voorzieningen onder de
aandacht te brengen. Ook worden intermediairs
ingezet

Snelbalie

Snelbalie wordt ingezet voor het aanvragen en
afhandelen van de inkomensondersteunende
maatregelen.

Eenmalige inkomenstoets

De infrastructuur van de pas kan worden gebruikt
voor het aanvragen van andere minimaregelingen

Resultaat
Opmerkingen
Abonnement afgesloten met
Geen
Stimulansz.
Applicatie is o.a. toegankelijk via
website van Halte Werk.
Abonnement afgesloten met Nibud. Geen


Voorlichting intermediairs o.a.
door nieuwsbrief op maat.
 Netwerkbijeenkomst “Van
armoede naar Aktie” op 15
november 2018
 Communicatiecampagne
Huygenpas en MeedoenPas
gestart Q4 2018
Steeds meer soorten aanvragen
worden via de snelbalie
afgehandeld.
Geen resultaat.
SUWI mag niet geraadpleegd
worden voor stadspassen (advies
Bkwi en VNG).
Rechtmatige verstrekking van pas
is dus niet waterdicht. Het is
daarom niet wenselijk de pas te
hanteren voor het aanvragen van
andere voorzieningen.

Communicatie plan
minimabeleid 2019

Continue doorontwikkeling.
Afhandeling aanvraag
levensonderhoud is in
ontwikkeling
Meerdere malen is dit knelpunt
in- en extern aan de orde
gesteld. De CISO’s van de HAL
gemeenten verlenen geen
toestemming om SUWI hiervoor
te raadplegen.
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Samenwerking
ketenpartners

Toelichting

Resultaat

Opmerkingen

Ketenpartners actief informeren over alle
regelingen



Samenwerking intermediairs
maakt onderdeel uit van
communicatieplan
minimabeleid



Intake fase

Mijn Halte Werk

Klanten tijdens intake fase informeren over de
minimaregelingen die er zijn en waar men recht
op kan hebben
Via Mijn Halte Werk kunnen online gegevens
worden ingezien en zaken geregeld.

Voorlichting intermediairs o.a.
door nieuwsbrief op maat.
Netwerkbijeenkomst “Van
armoede naar Aktie” op 15
november 2018

Geen





Mijn uitkering: inzien uitkering
en doorgeven wijzigingen
Mijn Formulieren
Overzicht formulieren
Mijn budget
Inzien budgetrekening
Werkmap
Bij volgen traject WSP

Continu aandacht voor
doorontwikkeling
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