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MOTIE VERGROTEN BEREIK MINIMABELEID
De Raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 7 november 2014;

Constateert dat:
het Rijk de gemeente Heemstede met ingang van 2015 structureel een extra
bedrag van € 55.000 ter beschikking stelt ter bestrijding van armoede met name
in gezinnen;
het college hiervan € 15.000 wil besteden ter stimulering van het minimabeleid en
de overige € 40.000 aan inkoop van re-integratiediensten.
Overwegende dat:

-

het de raad niet duidelijk is hoeveel potentieel rechthebbenden (naar
huishoudentype en leeftijd) in Heemstede wonen;
de raad geen goed beeld heeft of de jaarlijkse onderuitputting op het budget te
maken heeft met onbekendheid van de regelingen;
hier in feite sprake is van een open einde regeling;
eind 2013 het aantal bijstandsgerechtigden in Heemstede was toegenomen tot
256;
in dat jaar slechts 3 maal aanspraak is gemaakt op de computerregeling
schoolgaande kinderen en 101 maal op de studiekosten voor kinderen;
het aantal incidentele verstrekkingen Bijzondere bijstand in 2013 140 maal
bedroeg en maandelijks 32;
er de komende jaren door toedoen van de veranderingen in het sociaal domein
het zogeheten stapelingseffect ontstaat met eventuele armoede ten gevolg;
in gemeenten waar de doelgroep aangeschreven wordt over het bestaan van
regelingen het gebruik daarvan aanzienlijk toeneemt en dat 1 formulier ten
behoeve van meerdere aanvragen het gebruik ervan stimuleert;
op de website van de IASZ de regelingen niet eenvoudig terug te vinden zijn.

Verzoekt het College:

-

de informatievoorziening af te stemmen op de doelgroep;
zich inzet om de doelgroep te informeren over het bestaan van de minima
regelingen en mogelijkheden op het gebied van Bijzondere bijstand;
dit uit te voeren in samenwerking met maatschappelijke partners, kerkelijke
instanties, scholen, sportclubs etcetera;

de raad over de vorderingen te informeren en in de kwartaalrapportages van IASZ
nadere informatie op te nemen over de acties om het doelgroepbereik te
vergroten.

En gaat over tot de orde van de dag

