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Onderuverp : Reactie college op uw advies herijking minimabeleid d.d. 13 mei 2019

Geachte heer de Ceuster,

Dank voor uw heldere en bondige advies aangaande het voorstel herijking minimabeleid. Het college is
verheugd dat uw raad het voorstel herijking minimabeleid wil laten vaststellen met ¡nachtneming van een
aantal bevindingen. Hieronder volgt een reactie op uw bevindingen.

1. Bij de herijking van het minimabeleid is er niet voor gekozen om de doelgroepen naar hun ervaringen te
vragen hetgeen de adviesraad betreurt onder meer met het oog op validering methodiek en draagvlak. De
adviesraad vraagt nadrukkelijk om aandacht voor jaarlijkse monitoring van beleid zodat het effect van het
nieuwe beleid geanalyseerd en waar nodig bijgesteld kan worden.

Reactie 1 college

Er is bewust qua methodiek gekozen voor een objectieve nulmeting door het Nibud waarbij de technische
afbakening van het ondenoek (welke doelgroepen/huishoudtypen e.d.) is bepaald in samenspraak met de
raad en de adviesraad sociaal domein. Uw bevinding aangaande monitoring van beleid (inclusief het
betrekken van doelgroepen binnen de monitoring) wordt meegenomen in het nog te vervaardigen
uitvoeringsplan herijking minimabeleid en is financieel geborgd voor de periode 2020 tot en met 2022. Er is
een jaarlijks budget ad €10.000,- voor monitoren van effecten van het beleid beschikbaar.

2. lnvesteer op een goede communicatie rondom de aanstaande wijzigingen mínimabeleid in het
algemeen en aangaande de doelgroep chronisch gehandicapten in het bijzonder (voorkomen onrust). Het
streven moet zijn om het "niet-gebruik" van voorzieningen voor minima te verminderen. Voorlichting dient
te geschieden in begrijpelijke taal en rekening dient te worden gehouden dat niet iedereen in staat is om
digitaal aanspraak te maken op de beschikbare voorzíeningen. Het aanschaffen van de tool "bereken uw
recht" wordt onderschreven.

Reactie 2 college

Onderdeel binnen het uitvoeringsplan rs een communicatieplan waarbij nadrukkelijk aandacht zal worden
besteed aan bovenstaande zaken. Er is gedurende de periode 2020 tot en met 2022 een jaarlijks budget
voo r voo rl ich ti n g/ve rg rote n be rei k a d €2 5. 000, - be sch i kb a ar.
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3. Opnemen van een voorziening dat bepaalde onkosten voor de verzorging van hulphonden en/of
blindengeleidehonden gedeclareerd kunnen worden.

Reactie 3 college

Voorstel is op dit punt geen nieuw beleid te ontwikkelen. Vanuit de zorgverzekering (basisverzekering) zijn
vergoedingen voor hulphond/blindegeleidehond mogelijk. Dit betreft een tegemoetkoming voor de kosten
van levensonderhoud en (medische) verzorging van hond van maximaal €1.075,- per jaar. Daarnaast
bestaat er vanuit de Wmo, indien geen vergoeding vanuit de ziekenfondswet mogelijk is, de mogelijkheid
van een vergoeding middels een maatwerkvoorziening. Tevens wordt met het uitbreiden van de collectieve
aanvullende zorgverzekering binnen het nieuwe beleid ook het eigen risico in de toekomst afgedekt.

4. Stimuleren van goed financieel beheer bij de doelgroep door te investeren in budgetvoorlichting en-
begeleiding om zo het ontstaan van schuldén te vermijden of te verminderen

Reactie 4 college:

Het college wordt in de 2e helft van 2019 over de aanpak schuldhulpverlening (inclusief vroegsignalering)
nader geïnformeerd. Uw bevinding wordt bij de beleidsinrichting schuldhulpverlening meegenomen.
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