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Nieuw minimabeleid in Drechtsteden 
 

 
1. Samenvatting 

In deze notitie stellen wij voor om met het minimabeleid in Drechtsteden enerzijds burgers te 

stimuleren aan het werk te gaan en anderzijds burgers die dat niet kunnen of niet meer hoeven extra 

financieel te ondersteunen. 

 

Werk heeft eerste prioriteit, en het re-integratiebeleid is en blijft daarvoor het instrument bij uitstek. 

Handhaving (o.a. instroombeperking en rechtmatigheid) en het nieuwe minimabeleid vormen, waar 

relevant,  een extra stimulans om aan het werk te gaan.  

 

We doen zo met een integraal pakket een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers 

om in het eigen onderhoud te voorzien.  

Het bestaande budget voor minimabeleid blijft ongewijzigd € 5,81 miljoen maar voorkomt, per 2012, 

de anders te verwachten overschrijding van € 0,5 miljoen. Versimpeling van het aantal 

minimaregelingen zorgt daarnaast voor een besparing op de uitvoeringskosten.  

We kennen in het minimabeleid voortaan nog maar drie soorten voorzieningen: ‘algemene 

voorzieningen’, een ‘persoonlijk minima budget’ en ‘individuele aanvragen’. 

 

Onder de algemene voorzieningen vallen bijvoorbeeld de collectieve zorgpolis en het SMS 

kinderfonds. Iedere burger, dus ook werkende armen met een laag inkomen kunnen daarop 

aanspraak maken.  

 

Ouderen, werkende armen en burgers met een minimum inkomen tot 110% die echt niet aan het werk 

kunnen, krijgen daarnaast de beschikking over een persoonlijk minimabudget; een jaarlijks bedrag dat 

geheel naar eigen inzicht kan worden besteed. Vier bestaande regelingen, de langdurigheidstoeslag, 

de regeling verborgen kosten, het participatiefonds voor ouderen en de regeling voor indirecte 

studiekosten gaan op in dit nieuwe Persoonlijk MinimaBudget. 

Het PMB is een vast bedrag per jaar. We verwachten uiteindelijk circa 4.650 van de 10.000 

huishoudens met een laag inkomen in onze regio met deze voorziening te bereiken. 

 

De bestaande verordening langdurigheidstoeslag wordt zodanig gewijzigd dat deze de juridische basis 

vormt voor het PMB. 

 

Nieuw is dat minima met een arbeidsverplichting vanaf 2012 de mogelijkheid krijgen om door het 

verrichten van vrijwilligerswerk een jaarlijkse bonus van € 250 te ontvangen. Deze bonus staat los van 

een eventuele vergoeding vanuit de organisatie waar men vrijwilligerswerk doet. De bonus is lager 

dan het PMB waarop men bij aanvaarding van laagbetaald werk recht krijgt. Zo wordt voorkomen dat 

een nieuwe ‘armoedeval’ ontstaat, die werk financieel onaantrekkelijk maakt. 

 

Via individuele aanvragen kan tot slot bijzondere bijstand worden verleend als er sprake is van 

noodzakelijke kosten. Daarbij vindt meer dan voorheen een individuele beoordeling plaats van de 

noodzaak om bijstand te verstrekken. Standaardvergoedingen verdwijnen. 

 

Vanaf 2012 zal niet langer bijstand worden verleend voor kosten die door de centrale overheid buiten 

basisvoorzieningen zoals het basispakket van de zorgpolis zijn gelaten.  
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De individuele beoordeling van individuele aanvragen sluit aan bij de kern van de bijzondere bijstand: 

dat in individuele situaties gemeenten voor bijzondere noodzakelijke kosten extra bijstand kunnen 

verstrekken. Deze voorziening is toegankelijk voor alle burgers met een laag inkomen.  
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2. Waarom nieuw minimabeleid? 

 
Met minder geld meer doen 

De SDD moet met veel minder middelen, meer mensen aan werk helpen. Gelukkig liggen er kansen 

om dat te realiseren. De arbeidsmarkt is licht herstellende, en zeker in de nabije toekomst ontstaat 

een groot tekort aan arbeidskrachten. De demografische realiteit van Nederland  

-getekend door vergrijzing en ontgroening- maakt dat er op termijn te weinig aanbod is om aan de 

arbeidsvraag te voldoen.  

 

Om hierop te anticiperen, hebben de Drechtsteden arbeidsmarktbeleid benoemd als dé focus voor de 

komende jaren. Het beeld van de toekomst is duidelijk: werk staat centraal. Mensen die aan de slag 

kunnen, moeten dat ook en gaan naar een werkgever. Naast re-integratie en handhaving richten we 

daarom ook in het minimabeleid de focus op werk, door aan het werk gaan aantrekkelijker te maken, 

en mensen die (nog) niet kunnen werken te ondersteunen  

 

Drie groepen burgers worden onderscheiden:  

1. De burger die aan het werk is. Deze mensen moeten ondersteund worden om aan het werk te 

blijven, totdat zij door loopbaanontwikkeling boven de minimagrens zijn uitgegroeid. Deze grens is 

en blijft op 110% van de bijstandnorm. 

2. De burger die nog niet een betaalde baan heeft gevonden, maar hiertoe wel in staat moet zijn. Dit 

zijn uitkeringsgerechtigden die via de SDD een WWB-uitkering krijgen en een arbeidsverplichting 

hebben, maar ook WW-ontvangers en mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Deze 

mensen worden gestimuleerd – door gerichte en afgewogen inzet van re-integratiemiddelen en 

een beperkte inzet van minimavoorzieningen -  om hun arbeidsvermogen te gaan benutten. Indien 

zij hierin slagen maar weinig verdienen gaan zij behoren tot de hierboven genoemde doelgroep. 

3. De burger die, in alle redelijkheid bezien, niet of pas op zeer lange termijn in staat moet zijn met 

werk in eigen onderhoud te voorzien. Dit zijn onder andere klanten met een WWB-uitkering en 

een ontheffing van de arbeidsplicht, maar ook mensen die bijvoorbeeld volledig arbeidsongeschikt 

zijn. Deze mensen kunnen, zolang zij tot deze doelgroep behoren, rekenen op voorzieningen 

vanuit het minimabeleid.  
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3. Koers op werk  

 

3.1 De voorzieningen 

Het nieuwe minimabeleid kent de volgende hoofdproducten:  

a. Algemene voorzieningen: de collectieve zorgverzekering, de vergoedingsregeling voor maaltijden 

aan huis voor 65+, de peuterspeelzaalregeling en het SMS-fonds. Deze regelingen worden niet 

gewijzigd, 

b. Het Persoonlijk MinimaBudget (PMB). Hieronder worden de huidige categoriale regelingen 

samengebracht en kenmerkt zich door een vast bedrag dat mensen naar eigen inzicht kunnen 

besteden. Dat betekent weinig administratieve lasten voor de burger, en een sterk beroep op de 

zelfstandigheid. Groepen huishoudens die echt niet zelf in staat zijn dit bedrag verantwoord te 

besteden krijgen hierbij ondersteuning. 

c. De individuele aanvragen.  

 

Daarnaast wordt een nieuwe regeling geïntroduceerd voor huishoudens met een arbeidsverplichting: 

het verrichten van vrijwilligerswerk geeft aanspraak op een vergoeding van  

€ 250 per jaar. Naast het activeren van mensen met een korte afstand (<1 jaar) tot de arbeidsmarkt 

met re-integratietrajecten ontstaat zo een extra instrument gericht op huishoudens met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

Soms krijgen vrijwilligers van de organisatie waar ze vrijwilligerswerk doen een vergoeding van  

€ 764 per jaar die niet met de uitkering wordt verrekend. Deze vergoeding staat los van – en wordt 

ook niet verrekend met de eerdergenoemde jaarlijkse bonus van € 250 voor het uitvoeren van 

vrijwilligerswerk. 
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3.2 Wie komt waarvoor in aanmerking 

In onderstaand schema is inzichtelijk gemaakt wie waarvoor in aanmerking komt. De hoogte van het 

PMB is vervolgens afhankelijk van de huishoudensamenstelling (zie hoofdstuk 4). 

 

Doelgroep Algemene 

voorzieningen 

Individuele 

aanvragen 

Persoonlijk 

MinimaBudget 

Bonus 

vrijw.werk 

Voorzieningen 

“Werken aan 

Zelfstandigheid” 

1. Werkenden met een 

inkomen onder de 

110% van de 

bijstandsnorm 

JA JA JA NEE nvt 

2. (Nog) niet-werkenden 

met een 

arbeidsverplichting en 

inkomen < 110%, 

in traject (korte afstand 

arbeidsmarkt) 

JA JA NEE NEE JA 

3. (Nog) niet-werkenden 

met een 

arbeidsverplichting en 

inkomen < 110%, 

niet in traject (grotere 

afstand arbeidsmarkt) 

JA JA NEE JA NEE 

4. Niet-werkende 

zonder arb.verplichting 

en inkomen < 110% 

 

JA JA JA NEE nvt 
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3.3 Vrijwilligerswerk 

 
3.3.1 Karakter van de regeling 

De bonusregeling voor mensen met een arbeidsverplichting die geen traject gericht op betaald werk 

volgen heeft twee doelen: 

a. het bieden van extra prikkel om maatschappelijk actief te zijn, en 

b. het stimuleren van maatschappelijk relevante activiteiten 

De gemiddelde tijdsbesteding van de vrijwilliger bedraagt, zo blijkt uit onderzoek, circa 8 uur per week. 

Vaak wordt vrijwillige inzet gecombineerd met een betaalde baan.  

 

Hoewel niet uitgesloten is dat het doen van vrijwilligerswerk de kansen op een betaalde baan 

vergroot, is dat niet de enige inzet van de bonusregeling. Het is ook belangrijk dat mensen die 

maatschappelijk gezien al een tijd aan de kant staan, in vrijwilligerswerk een modus kunnen vinden 

hun eigen kracht (weer) op te pakken, c.q. te versterken. En: maatschappelijk gewaardeerd en vaak 

onmisbaar werk, dat niet professioneel voor handen is, wordt zo toch uitgevoerd.  

De behoefte aan vrijwilligerswerk is groot, variërend van het dagelijks openen en sluiten van een 

speeltuin in de wijk, tot het samen wandelen met bewoners van een AWBZ instellingen. Van werk op 

de sportclub tot activiteiten als bestuurder van een maatschappelijke organisatie. 
 

3.3.2 De ‘bonus’ in de praktijk 

In onze regio spelen kennen we een aantal organisaties die actief zijn in het bemiddelen naar 

vrijwilligerswerk. Met deze organisaties, o.a. de SSKW en de Vrijwilligersvacature bank, zal nadere 

afstemming over de vrijwilligersbonus plaatsvinden. 

 

Organisaties kunnen hun vrijwilligers een vergoeding geven. Tot een bedrag van € 764 per jaar wordt 

deze vergoeding niet verrekend met de uitkering. De bonus van € 250 staat hier los van, en zal 

evenmin met de uitkering worden verrekend. 

 

De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht hebben al voor alle vrijwilligers een collectieve verzekering 

afgesloten. De SDD inventariseert de stand van zaken op dit punt in de overige Drechtsteden, en legt 

voor zover nodig met betreffende beleidsafdelingen contact om hen te wijzen op het belang van een 

collectieve verzekering voor vrijwilligers. 

 

Van vrijwilligerswerk in de zin van de bonus spreken we als: 

- er een overeenkomst is tussen organisatie en vrijwilliger (vgl. de overeenkomst van de 

SSKW); 

- er gedurende een periode van tenminste 6 maanden een minimale inzet van 6-8 uur per week 

is; en 

- het vrijwilligerswerk wordt verricht door burgers met een uitkering, die geen re-integratietraject 

volgen, maar wel arbeidsverplichtingen hebben op grond van hun sociale zekerheidsuitkering. 

Over het precieze aantal uren zal met de regionale vrijwiiligersorganisaties nader worden overlegd. 

Voor de organisaties moet de bonus geen extra belastig betekenen, terwijl ook voor der de klant die 

vrijwiligerswerk gaat doen de procedure voor het verkrijgen van de bonus eenvoudig en zo min 

mogelijk bureaucratisch zal zijn. 

Op deze manier wordt sterk aangesloten bij de huidige werkwijze: ook nu moeten 

uitkeringgerechtigden aan de SDD met een formulier melden dat vrijwilligerswerk wordt verricht. 
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4. Wat betekent het nieuwe beleid: gevolgen voor de burger 

 

De algemene lijn is dat het nieuwe minimabeleid meer gericht is op niet-uitkeringsgerechtigden en dat 

het onderscheid arbeidsplichtig of niet relevant is om in aanmerking te komen voor een PMB. 

Bij de financiële doorrekeningen voor deze notitie is er van uitgegaan dat geen bestaande middelen 

worden besteed aan eventuele nieuwe voorzieningen.  

 

4.1 Gevolgen invoering PMB 

Omdat het invoeren van een PMB de meeste gevolgen heeft voor minima, beginnen we hiermee.  

 

4.1.1 Wat gaat op in het PMB? 

In het PMB worden de uitgaven voor vier verschillende regelingen gebundeld. Het gaat om de 

langdurigheidstoeslag (LDT), de verborgen kosten regeling voor chronisch zieken, gehandicapten en 

ouderen (VK), het participatiefonds voor ouderen (PF65+), en de vergoedingsregeling voor indirecte 

studiekosten (ISK). Totaal werden in 2010 8750 afzonderlijke verstrekkingen gedaan. Deze zijn 

terechtgekomen bij 5500 huishoudens. Het gemiddelde bedrag per huishouden was  

€ 427 per jaar. 

 

De indicatieve jaarbedragen PMB 2012 zijn:   PMB 21-65 jaar PMB 65+ 

Alleenstaande zonder kind(eren)  € 370   € 305 

Alleenstaande met kind(eren)   € 635   

Samenwonenden/geh zonder kind(eren) € 530   € 420 

 Samenwonenden/geh met kind(eren)  € 800 

 

 

4.1.2 Gevolgen voor verschillende huishoudens 

De invoering van het PMB zorgt voor 1400 huishoudens voor een financieel voordeel: dat zijn 

voornamelijk werkende armen, maar ook een kleine groep huishoudens uit het huidige 

uitkeringenbestand. 

 

Circa 3250 huishoudens maken nu gebruik van één van de categoriale regelingen (LDT of vergoeding 

voor Verborgen Kosten) en ontvangen in 2012 in plaats daarvan een PMB. Gemiddeld is er sprake 

van een klein financieel voordeel. 

Huishoudens met kinderen uit deze groep ontvangen nu een vergoeding voor de Indirecte 

Studiekosten voor schoolgaande kinderen van gemiddeld € 240. Het PMB kent een toeslag van vrijwel 

hetzelfde bedrag (€ 250) voor huishoudens met kinderen. 

 

Voor circa 500 huishoudens leidt het PMB tot een financieel nadeel. Dat is het gevolg van 

gecombineerde aanspraak op LDT èn de regeling voor Verborgen Kosten in 2011. Het gemiddelde 

nadeel bedraagt circa € 160 per jaar. Voor deze groep wordt een overgangsregeling gecreëerd om dit 

financiële nadeel te compenseren. De kosten hiervan bedragen € 100.000 per jaar en worden binnen 

het budget van € 5,81 opgevangen. Door verhuizing en/of het niet meer voldoen aan de voorwaarden 

voor een PMB zal de groep gedurende deze periode langzaam kleiner worden. 

  

Daarnaast geldt voor circa 2250 huishoudens dat zij hun huidige categoriale bijstand verliezen. In 

deze groep blijken nauwelijks huishoudens te zijn die vanwege hun korte afstand tot de arbeidsmarkt 

een re-integratietraject volgen. Zij zouden dus aanspraak op de nieuwe bonus voor vrijwilligerswerk (€ 

250) kunnen maken. Gezien het vrijwillige karakter wordt geschat dat circa tweederde dat ook 

daadwerkelijk zal doen. 
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In schema: 

*) inclusief ca. 1550 ouderen > 65 jaar 

 

 

4.2 Algemene voorzieningen 

De huidige algemene voorzieningen blijven ongewijzigd toegankelijk voor alle huishoudens met een 

laag inkomen.  

 

4.2.1 Huidige voorzieningen 

De collectieve zorgverzekering, het SMS-fonds, en de regelingen voor extra kosten van maaltijden 

aan huis voor ouderen, en voor de eigen bijdrage peuterspeelzaal blijven ongewijzigd. De bijlage 

“Voor iedereen met een laag inkomen” geeft hierover meer informatie. 

 

4.2.2 Drechtpas 

Als extra middel om maatschappelijke participatie te bevorderen en uitsluiting te bestrijden heeft een 

aantal gemeenten in Nederland gekozen voor een kortingpas: burgers kunnen daarmee met korting of 

zelfs gratis gebruik maken van sociale, culturele, recreatieve en/of sportieve voorzieningen. Van 

stigmatisering van minima is geen sprake omdat de pas door alle burgers met een 

inkomensafhankelijke tariefstelling kan worden gekocht. In enkele Drechtsteden gemeenten is in een 

motie de wens uitgesproken voor invoering van een Drechtpas. 

 

Onderzoek heeft plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor het invoeren van een Drechtpas, een 

kortingpas die de 260.000 burgers in de regio stimuleert om gebruik te maken van culturele, sportieve 

en recreatieve voorzieningen in de regio en zo maatschappelijke participatie bevordert. Ook zou een 

dergelijk pas korting kunnen bieden bij de lokale middenstand. In een aantal gemeenten vormt een 

kortingpas een belangrijk onderdeel van minimabeleid dat zich vooral richt op het vergroten van het 

bereik en het optimaliseren van het gebruik van voorzieningen. 

Voor en nadelen voor verschillende groepen 

Groep Omvang Voordeel/ 
nadeel 

Fin. gevolg Opmerkingen 

A 
Huidige doelgroep 
geen ontheffing. 
Geen PMB 

 
2250 

 
nadeel 

 
61% nadeel gemiddeld  
€ 300 per jaar 
35% nadeel gemiddeld  
€ 360 per jaar 
4 % nadeel gemiddeld  
€ 910 per jaar 

 
Nieuw: bonus bij verrichten 
vrijwilligerswerk van € 250 
per jaar 
 
 
 

 
520 

 
nadeel 

 
Ondanks PMB toch 
gemiddeld nadeel van  
€ 160 per jaar 

 
Nadeelgroep bestaat 
huishoudens met ontheffing 
die in 2011 zowel LDT als VK 
ontvangen 
Overgangsregeling ter 
compensatie van financieel 
nadeel 3 jaar 

B 
Huidige doelgroep 
wel ontheffing, wel 
PMB  
Totaal 3250 *) 
 
 

 
2730 *) 

 
voordeel 

 
voordeel gemiddeld  
ca € 37 per jaar 
 

 
Gemiddelde hoogte PMB 
€462 per jaar 

C 
Nieuwe PMB buiten 
huidige doelgroep 

 
1400 

 
voordeel 

 
Nieuwe doelgroep 
gemiddeld € 462 per 
jaar 
 

 
1100 Werkende armen + 
300 huishoudens in uitkering 
die nu geen enkele regeling 
ontvangen 
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In principe zijn er twee varianten denkbaar:  

a) aansluiten bij een bestaand initiatief 

b) een eigen Drechtpas ontwikkelen. 

 

 

Aansluiten bij bestaand initiatief 

Een bekende pas in de nabije regio is de ‘Rotterdampas’.  De Rotterdampas is niet gratis, ook niet 

voor burgers met een minimum inkomen. Zij betalen € 5 pasbijdrage per volwassenen, terwijl de volle 

prijs € 60 bedraagt. Kinderen van burgers met een minimuminkomen krijgen de pas wel gratis.  

 

Karakterisering van de Rotterdampas: 

- Toegankelijk voor alle burgers in de regio 

- Aanbiedingen liggen vooral op het terrein van recreatie, educatie en sport  

- De klanttevredenheid onder de pashouders scoort goed 

- Inkomensafhankelijk tarief voor iedereen 

- Tariefstelling ligt voor 90% vast 

- Pashouder ontvangt elk kwartaal een magazine met aanbiedingen, en eenmaal per jaar het 

Rotterdampas-boekje 

- Publiciteit wordt volledig geregeld door bureau Rotterdampas 

- Technische ondersteuning uitgavepunten 

 

Mogelijkheden en kosten 

Drechtsteden kan net als een aantal andere gemeenten in de provincie aansluiten, waardoor burgers 

naast aanbiedingen in de regio ook van de Rotterdamse kortingen gebruik kunnen maken (en 

omgekeerd) 

Er zijn geen eenmalige kosten. Aanlsluiting is –ook in de loop van een kalenderjaar- mogelijk door het 

aangaan van een contract met bureau Rotterdampas. 

Meedoen kost vervolgens een vast bedrag per pas per jaar. Naast deze jaarlijkse kosten per pas zijn 

er geen andere kosten voor de inkoop van de pas. 

 

Beperkingen en mogelijkheden 

In beperkte mate is ‘omkatten’ naar een Drechtpas mogelijk: op de pas zelf kan aan de achterkant een 

Drechtstedelijk logo worden geprint, en in het kwartaalblad van de Rotterdampas komen ook regionale 

Drechtstedelijke aanbiedingen. 

De pas is niet specifiek op minima gericht. Dat voorkomt stigmatisering, maar zorgt er tegelijk voor dat 

het mogelijk is dat minima worden uitgenodigd tot activiteiten die de huishoudportemonnee extra 

onder druk zetten. De aanbiedingen van de pas zijn niet specifiek op minima gericht. 

Het niet specifieke karakter en het feit dat altijd een pasbijdrage moet worden betaald zorgt er voor dat 

het bereik onder minima beperkt te noemen is. 

 

In de basisvariant is naast de inkoop beperkte capaciteit nodig voor lokale ondersteuning (0.5 fte). De 

jaarlijkse kosten bij 10.000 pashouders (waarvan 10 a 20% minima) in Drechtsteden bedragen ruim € 

400.000. Deze kosten zijn o.a. een gevolg van het feit dat ook voor niet-minima de passen voor 

kinderen niet kostendekkend zijn. 

 

Van de gemeenten die op dit moment gebruik maken van de Rotterdampas heeft de Delftpas het 

sterkst een lokaal karakter: naast een eigen logo op de achterkant van de pas produceert men zelf 

eigen kortingsaanbiedingen, en verzorgt hiervoor eigen de eigen communicatie met de pashouders. 
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Dat maakt een extra eigen inzet noodzakelijk van ca 3 fte ten opzichte van de basispas, en een 

budget voor het verzorgen van brochures, webpagina e.d.  

In deze meer eigen gemaakte variant komen daar nog de kosten van 3 fte bij (± 180.000 inclusief 

overhead) èn de kosten voor de extra eigen communicatie. 

 

 

Eigen Drechtpas ontwikkelen 

Op basis van de informatie die verkregen is van de gemeente Utrecht (U-pas) kan een globaal bleed 

worden geschetst van het ontwikkelen van een pas in eigen beheer. 

Karakterisering 

- Toegankelijk voor alle burgers in de regio 

- Eigen, lokale aanbiedingen 

- Bij goede klantwaardering: trots op eigen regio 

- Vrije tariefstelling 

- Eigen specifiek op de regio gerichte communicatiemiddelen 

 

Mogelijkheden en kosten 

Het ontwikkelen van een eigen kortingpas vereist een grote inzet aan menskracht, en dus aan 

middelen. De kosten voor het verzamelen van aanbiedingen, het organiseren van informatie aan 

pashouders, en een infrastructuur voor de uitgave van de pas brengt aanzienlijke aanloop- en 

voorbereidingskosten met zich gedurende een periode van 3 tot 6 maanden. Gedurende deze periode 

kunnen nog geen passen worden uitgegeven. Daarnaast worden de structurele kosten voor een eigen 

pas naar analogie met de Utrechtse situatie geschat op ca € 1.0 miljoen. 

Deze kosten komen voort uit de personele capaciteit die nodig is, het opzetten en onderhouden van 

een infrastructuur, en de communicatie met pashouders, advertenties en dergelijke. 

  

Beperkingen en mogelijkheden 

Een zelf ontwikkelde Drechtpas biedt mogelijkheden op maat: eigen aanbiedingen, eigen 

voorlichtingsmateriaal, website e.d. Veel varianten zijn denkbaar. Zo is het (Ooievaar-pas in Den 

Haag) bijvoorbeeld mogelijk om pashouders –zonder gemeentelijk premiebijdrage!- dezelfde 

zorgverzekering te bieden als minima via de gemeentelijke zorgpolis. 

Dat een algemene pas niet specifiek op minima is gericht houdt het risico in zich dat 

minimahuishoudens worden uitgenodigd uitgaven te doen die de huishoudportemonnee eigenlijk niet 

toestaat 

Het bereik onder minima zal sterk afhankelijk zijn van tariefstelling en het kortingsaanbod. Een eigen 

Drechtpas geeft enige mogelijkheden hierop te sturen, zonder risico van stigmatisering. 

 

Voor het organiseren van een Drechtpas is in deze variant een personeelsinzet nodig van minstens 4 

fte structureel. 

 

Van de twee onderzochte varianten is aansluiting bij de Rotterdampas relatief de goedkoopste variant: 

circa € 400.000 per jaar. Maar de pas blijft dan erg Rotterdams qua naamgeving en 

kortingaanbiedingen, en krijgt maar beperkt een Drechtstedelijke identiteit. 

Een eigen pas ontwikkelen kent dit nadeel niet, maar is complexer en duurder, nl. circa € 1.0 M per 

jaar, en wordt om die reden niet geadviseerd. 

 

Bij de financiële doorrekeningen in deze notitie is geen rekening gehouden de kosten van eventuele 

invoering van een Drechtpas. Als de kosten daarvan (€400.000 - € 1.000.000 per jaar) binnen het 

bestaande minimabudget moeten worden gevonden, betekent dat een aanzienlijke verlaging van het 

beschikbare budget voor het PMB. 
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4.3 Individuele aanvragen 

De bijzondere bijstand is vanaf de inwerkingtreding van de Algemene Bijstandswet onderdeel van de 

regelgeving geweest. Daarin werd en wordt gemeenten de mogelijkheid geboden om in bijzondere 

situaties van burgers extra, specifieke en op de situatie afgestemde bijstand te verstrekken naast de 

maanduitkering. 

De praktijk is dat door de jaren heen het bijzondere bijstandbeleid meer en meer is vastgelegd in 

standaardvergoedingen. Deze vaste vergoedingen hebben gezorgd dat de individuele beoordeling 

van de noodzaak naar de achtergrond is gedrongen. 

 

Onderdeel van het vernieuwde minimabeleid in Drechtsteden is daarom dat de bijzondere 

bijstandverlening in zekere zin terug gaat naar de basis: als in de individuele situatie sprake is van 

onverwachte, onverwijtbare en onvermijdbare noodzakelijke kosten is extra bijstand mogelijk.  

Dat geldt voor de bijstand als gift, maar ook voor de leenbijstand. 

 

Daarnaast kent Drechtsteden ook buitenwettelijk vergoedingen beleid, bijvoorbeeld voor 

tandartskosten en orthodontie. Zeker nu burgers met een laag inkomen de mogelijkheid hebben zich 

via de collectieve zorgverzekering goed voor dit soort kosten te verzekeringen, is het logisch om vanaf 

2012 geen bijzondere bijstand meer voor buitenwettelijke medische kosten te verstrekken.  

 

Geraamd wordt dat deze maatregelen op jaarbasis € 200.000 aan bestedingen voor leenbijstand en 

een even groot bedrag aan giften zullen besparen. 
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5. Financiële gevolgen 
 

5.1 Besteding minimabudget 

Rekening houdend met de taakstelling voor 2011 van € 450.000 bedraagt het budget dat voor het 

regionale minimabeleid beschikbaar is € 5.810.000. Dit is precies gelijk aan het voor 2010 

vastgestelde bedrag voor minimabeleid. Gemeenten dragen € 4.951.000 bij, en de terugbetalingen 

van eerder verstrekte leenbijstand bedragen € 859.000. Ook voor 2012 geldt dat het budget niet 

overschreden mag worden. 

 

Dit budget wordt als volgt verdeeld: 

 

A Algemene voorzieningen 

 

€ 1.700.000 IZA Cura  grens 110% 

maaltijden 65plus grens 110% 

SMS fonds  grens 120% 

peuterregeling  grens 120% 

B Individuele bijzondere bijstand € 1.400.000 Totaal verstrekkingen leenbijstand en 

‘bijstand om niet’ 

 

 

C.1 

 

 

C.2 

PMB 

 

 

Vergoeding vrijwilligerswerk 

€ 2.250.000 

 

 

€ 400.000 

PMB bedragen hfdst.4 

INCLUSIEF € 100.000 voor 

overgangsregeling Hfdst. 4.1.2 

Bonus € 250 per jaar 

D Communicatie e.d. € 60.000 Ongewijzigde jaarlijkse bedrag voor 

kosten klantcommunicatie, folders 

e.d. 

 Totaal € 5.810.000  

 

 

5.2 Bedrijfsvoering 

Het verdwijnen van afzonderlijke regelingen en het invoeren van het PMB zorgt niet alleen voor 

administratieve lastenverlichting voor de burger: ook de in de bedrijfsvoering zal sprake zijn van een 

lastenverlichting. De vereenvoudiging van 4 regelingen tot één PMB, samen met de beschreven 

maatregelen rond de individuele bijzondere bijstand maken dat, vanaf 2012, 4 fte minder capaciteit 

nodig is voor uitvoering van het minimabeleid. 

 

 

 

6. Afsluitend 

 

Het nieuwe minimabeleid moet mensen die dat kunnen extra activeren –samen en met re-

integratieactiviteiten, scholing, stimuleringssubsidie e.a.- om aan het werk te gaan, en zo 

uitkeringsafhankelijk in te wisselen voor zelfstandigheid.  

Half 2012 zal een eerste evaluatie van de effecten van het vernieuwde minimabeleid worden 

gepresenteerd. Ook de financiële effecten voor huishoudens met een laag inkomen in onze regio 

zullen daarbij worden betrokken. 

 

 


