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Concrete maatregelen bereiken doelgroep minimabeleid

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 25 juni 2015
Constateert dat:

-

het Rijk de gemeente met ingang van 2015 structureel een extra bedrag van C 50.000 ter
beschikking stelt ter bestrijding van armoede met name in gezinnen
na de unaniem aangenomen motie "Vergroten bereik minimabeleid" van vorig jaar
november er een aantal acties door het college is ondernomen, zoals omschreven in de
notitie van 17 maart j.l.
er desondanks voor dit jaar wederom een overschot wordt verwacht op de post
minimabeleid

Overwegende dat:

-

het de raad nog steeds niet duidelijk is hoeveel potentieel rechthebbenden (naar huishouden
en leeftijd) in Heemstede wonen
bij de uitvoering van de zogenoemde eenmalige koopkrachtregeling eind 2014 in Heemstede
zich 115! tot dan toe niet bekende inwoners hebben gemeld
in 2014 bijvoorbeeld slechts 9 maal gebruik gemaakt is van de zogeheten computerregeling
verwacht wordt dat het aantal bijstandsuitkeringen nog zal toenemen omdat de bijstand
vertraagd reageert op de arbeidsmarkt
door toedoen van het zogeheten stapelingseffect van de drie decentralisaties meer
gezinnen/ personen in financiele problemen kunnen komen. in Heemstede maakt circa 29%
gebruik van 2 of meer regelingen binnen het sociaal domein
er in een gemeente als Heemstede sprake kan zijn van `stille armoede'
de raad de indruk heeft dat de bestaande regelingen nog te onbekend zijn bij de personen en
gezinnen die hiervoor in aanmerking komen
de aandacht de afgelopen periode vooral is uitgegaan naar de implementatie van de drie
decentralisaties

Verzoekt het college om de hiernavolgende concrete maatregelen te nemen:
binnen 4 maanden bestandsvergelijkingen te doen zoals waarover in de notitie van 17 maart
is gesproken en de raad te informeren over het aantal potentiele rechthebbenden, naar
huishouden en leeftijd

met andere gemeenten in contact te treden waar een actief minimabeleid inderdaad heeft
geleid tot een beter bereik van de doelgroep, te leren van de best practices
op basis van voornoemde punten een actieplan c.q. communicatieplan op te stellen
en vooruitlopend op deze plannen
1. voorlichting te geven aan contactpersonen van verenigingen en instellingen die met
potentiele rechthebbenden in contact komen, zoals bijvoorbeeld mentoren van scholen
2. scholen in te schakelen bij de communicatie van het minimabeleid middels de schoolgids,
maar ook in brieven naar ouders, die zaken betreffen die ouders geld gaan kosten
actief en met herhaling te communiceren over de regelingen op de gemeentepagina in de
Heemsteder en via internet

En gaat over tot de orde van de dag
Heemstede, 25 juni 2015
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