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Ondenverp Raadsbesluit advies herijking minimabeleid

Geachte heer de Ceuster,

Via dit schrijven informeren wij uw raad over het genomen raadsbesluit met betrekking tot de herijking van
het minimabeleid. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20juni jl. het volgende besloten:

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport van het Nibud (Minima-effectrapportage gemeente
Schouwen-Duiveland).

2. Kennis te nemen van het advies van de adviesraad sociaaldomein aan het college d.d. 13 mei2019.
3. ln te stemmen met de volgende beleidswijzigingen per 1 januari 2020

Aanbrengen van meer differentiatie binnen de regeling individuele inkomenstoeslag met een duidelijk
onderscheid in vergoeding tussen paren met kinderen (hogere vergoeding) en paren zonder kinderen
(lagere vergoeding).
ln 2020 wordt de standaardvergoeding op grond van de maatwerkregeling financiële
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten conform het raadsvoorstel verlaagd van €350,-
naar €240,- per rechthebbende persoon. De vergoeding voor paren met oudere kinderen met een
zorgvraag bedraagt vanaf 2020 €500,- per rechthebbende persoon. ln de periode 2019-2020 wordt
de regeling chronisch zieken en gehandicapten geëvalueerd met als doel dat er vanaf 2021 een
toekomstbestendige regeling komt die de meest kwetsbaren binnen de groep chronisch zieken en
gehandicapten ondersteunt in hun mogelijkheden om mee te (blijven) doen in de samenleving. Op
basis van de uitkomsten van die evaluatie stelt het college van burgemeester en wethouders een
raadsvoorstel op dat er in voorziet dat de gemeenteraad uiterlijk in het 4e kwartaal van 2020 besluit
over de invulling en de voonryaarden van deze regeling vanaf 2021.
Uitbreiden van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering bij CZ met het extra uitgebreide
pakket (naast het huidige extra pakket). De hoogte van de vergoeding zal€35,- per maand per
deelnemer bedragen.
Uitbreiden van het declaratiefonds met een aparte regeling reiskosten voor kinderen in het voortgezet
ondenvijs met een vergoeding ad €300,- per jaar.
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4. ln te stemmen met de volgende zaken

o Er wordt geïnvesteerd om de doelgroep beter te bereiken en het gebruik van de minimaregeling zo
goed mogelijk te optimaliseren (minder niet-gebruik door onbekendheid). Dit doen we onder andere
door middel van voorlichting, de website toegankelijke (aanvraag-)procedures en door goed samen te
werken met alle relevante partijen binnen onze gemeente (zoals bijvoorbeeld Zeeuwland, SMWO, de
kerken, de voedselbanken en het vluchtelingenwerk).

. Aanschaffen van de gebruikerstool Berekenuwrecht.
o Vervaardigen van een uitvoeringsplan om de voorgestelde beleidswijzigingen te realiseren. Het effect

van het minimabeleid en in het bijzonder de beleidswrjzigingen wordt gemonitord om in te kunnen
grijpen als blijkt dat het beoogde effect niet (voldoende) bereikt wordt of indien blijkt dat er
ongewenste neveneffecten optreden. Het huidige beleid dat er in voorziet dat het college desgewenst
in schrijnende gevallen maatwerk kan toepassen blijft gehandhaafd (hardheidsclausule).

5. Kennis te nemen van de reactie van het college aan de adviesraad sociaal domein (zie bijgesloten brief
1).

6. De adviesraad sociaal domein in kennis te stellen van het raadsbesluit (zie bijgesloten brief 2)

Hoogachtend,
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