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Zierikzee, 13 mei 2019 
 
 
Geacht College, 
 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft ter advisering het voorstel Herijking Minimabeleid ontvangen. In 
aanvulling daarop heeft er op 1 mei jongstleden een overleg plaatsgevonden waarin vanuit het 
ambtelijk apparaat een toelichting verstrekt is inzake de voorgestelde beleidsmaatregelen van de 
Gemeente Schouwen-Duiveland. Op basis van de verstrekte informatie geeft de Adviesraad Sociaal 
Domein u onderstaande overwegingen mee en ten slotte een advies in dezen. 
 
Het Nibud heeft in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland een objectieve analyse gemaakt 
inzake de knelpunten van het huidige minimabeleid van de gemeente ten opzichte van de landelijke 
gegevens voor specifieke huishoudens. De Adviesraad Sociaal Domein stelt vast dat de gemeente 
hierbij de doelgroepen niet zelf naar hun ervaringen gevraagd heeft met als gevolg dat er gewerkt 
wordt met aannames. De Adviesraad Sociaal Domein betreurt dat met het oog op draagvlak en met 
het oog op validering van de gegevens en de methode. De Adviesraad Sociaal Domein vraagt 
nadrukkelijk aandacht voor het feit dat na 2020 jaarlijks, via monitoring, het effect van dit nieuwe 
beleid geanalyseerd zal moeten worden en zo nodig bijgesteld zal moeten worden.   
 
De Adviesraad Sociaal Domein stelt op basis van het onderzoeksrapport van het Nibud vast dat er op 
Schouwen-Duiveland, vergeleken met andere gemeenten, nauwelijks sprake is van een armoedeval. 
Daarnaast juicht de Adviesraad Sociaal Domein het toe dat er beleidsmatig aandacht besteed wordt 
aan diverse geconstateerde knelpunten in het huidige versnipperde minimabeleid.  
 
De Adviesraad Sociaal Domein stelt verder vast dat de voorgestelde herijking van het beleid een 
budgettair neutraal karakter heeft. Daarbij moet echter wel vermeld worden dat de Adviesraad 
Sociaal Domein er kennis van heeft genomen dat deze insteek gevolgen heeft voor de voorzieningen 
die er momenteel bestaan voor de groep chronisch zieken en gehandicapten. Hoewel deze 
doelgroepen aanspraak kunnen maken op compenserende voorzieningen, behoeven deze gevolgen 
nadrukkelijk uitleg en toelichting van de zijde van het college om eventuele onrust onder de 
doelgroepen te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. Tot slot bepleit de Adviesraad Sociaal 
Domein om voor de doelgroepen chronisch zieken en gehandicapten een voorziening op te nemen 
dat bepaalde onkosten voor de verzorging van hulphonden en/of blindengeleidehonden 
gedeclareerd kunnen worden.  
 
De Adviesraad Sociaal Domein beveelt aan dat de gemeente ruim bekendheid geeft aan het 
voorgestelde minimabeleid en aandacht besteed aan de communicatie hieromtrent. Het streven 
moet zijn om het zogenaamde “niet-gebruik” te verminderen. De Adviesraad Sociaal Domein 
onderschrijft dan ook het voornemen om de tool “bereken uw recht” te introduceren zodat 



   
 
bewoners eenvoudig kunnen zien op welke inkomensondersteunende regelingen men aanspraak kan 
maken. In deze tool zal in begrijpelijke taal opgenomen moeten worden tot wie men zich kan richten  
 
voor nadere advisering en of ondersteuning rond een eventuele aanvraag. De Adviesraad Sociaal 
Domein vraagt hierbij aandacht voor het stimuleren van goed financieel beheer bij de doelgroep 
door te investeren in budgetvoorlichting en -begeleiding om zo het ontstaan van schulden te 
vermijden of te verminderen. Ook vraagt de Adviesraad Sociaal Domein aandacht voor het feit dat 
niet iedereen in staat is om digitaal aanspraak te maken op de voorgestelde voorzieningen.   
 
Ten slotte stelt de Adviesraad Sociaal Domein met waardering vast dat de eerder gedane aanbeveling 
inzake de uitbreiding van het declaratiefonds rond de extra vergoeding van de reiskosten “kinderen 
in het voortgezet onderwijs”, in het voorgenomen beleid is meegenomen. 
 
Concluderend is het advies van de Adviesraad Sociaal Domein om het voorstel Herijking Minibeleid 
vast te stellen met inachtneming van bovengenoemde bevindingen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein, 
 
 
Antoine de Ceuster, voorzitter 
  
 

 

 


