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Onderwerp:

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Met deze raadsinformatie brief willen wij u informeren over de “voortgang beleidskader
minimabeleid 2017-2020” en de uitkomsten van de “Armoedemonitor 2019 en
inkomenseffectrapportage” opgesteld door bureau kwiz.
Inleiding
Om de effectiviteit van het minimabeleid te monitoren, is tweejaarlijks onderzoek gedaan naar de
armoede en de inkomenseffecten van het beleid door bureau Kwiz. De rapporten zijn eind 2020
opgeleverd.
Ook is in 2019 en 2020 de uitvoering van het minimabeleid (zoals vastgelegd in het in
beleidskader “Minimabeleid 2017-2020”) geëvalueerd, is het klanttevredenheidsonderzoek
minimapassen (november 2019) uitgevoerd en is de uitvoering schuldhulpverlening in 2019
geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken en nieuwe wetgeving zijn
tussentijds verschillende beleidsaanpassingen gedaan.
Daarnaast hebben wij, om de raad op de hoogte te houden van de maatregelen in het huidige
minimabeleid, de voortgangsnotitie minimabeleid en schuldenaanpak 2021 opgesteld.
Deze voortgangsnotitie geeft samen met de “armoedemonitor 2019 en
inkomenseffectrapportage” richting aan het nog op te stellen beleidskader armoedebeleid.
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Omdat we toegaan naar een nieuwe gemeente Dijk en Waard, stelt het college voor om de
nieuwe / aangepaste beleidskaders Minimabeleid in 2022 te laten vaststellen door de nieuwe
gemeenteraad Dijk en Waard. En nu geen grote wijzigingen door te voeren.
Kernboodschap
Het beleidskader “Minimabeleid 2017-2020” (vastgesteld op 28 februari 2017 / RB2016112) heeft
als doel dat alle inwoners vanuit eigen kracht, in goede gezondheid, voldoende zelfredzaam en
naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Middels het minimabeleid kunnen we
voorkomen dat armoede leidt tot problemen op andere leefgebieden en kunnen we
belemmeringen voor inwoners met een laag inkomen wegnemen zodat zij volwaardig mee
kunnen doen. Door een integrale aanpak, waarbij er aandacht is voor alle leefgebieden, draagt
het minimabeleid bij aan het bestrijden van (de gevolgen van) armoede bij de meest kwetsbare
inwoners van de gemeente.
Onderdeel van het minimabeleid is een effectieve schuldenaanpak. De gemeente heeft als doel
ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners vrij blijven van schulden. Is er toch een
schuldensituatie dan wordt alles op alles gezet om dit op te lossen. Uitgangspunt is dat elke
inwoner met (dreigende) schulden een beroep kan doen op schuldhulpverlening en snel en goed
wordt geholpen waarbij aandacht is voor de verschillende leefgebieden.
Bijgesloten is een aantal bijlagen, die hieronder worden samengevat.
1. Voortgangsnotitie minimabeleid en schuldenaanpak 2021 def Heerhugowaard
2. Uitkomsten armoedemonitor en inkomenseffectrapportage 2019 gemeente
Heerhugowaard
3. Overzicht aanpassingen aan het minimabeleid 2018-2020
Samenvatting bijlagen
1. Voortgangsnotitie minimabeleid en schuldenaanpak 2021
De voortgangsnotitie beschrijft de voortgang en de mate waarin vorm is gegeven aan de
uitganspunten van de pijlers: Meedoen, Gezondheid en Optimaliseren bereik
minimaregelingen.
2. Armoedemonitor en inkomenseffectrapportage 2019
De armoedemonitor en inkomenseffectrapportage beschrijft de situatie in 2019.
Heerhugowaard:
Op 31 december 2019 heeft de gemeente 2.025 huishoudens met een inkomen tot 120
procent Wettelijk sociaal minimum (Wsm) beeld. Samen vormen zij 8,4 procent van alle
huishoudens in de gemeente Heerhugowaard. Dit is een stijging van 391 huishoudens ten
opzichte van 2017 (1.634 minimahuishoudens; 7,1%). Deze stijging komt vooral door een
toename van het aantal huishoudens met inkomen tussen de 100en 120 procent van het
Wsm. In de bijlage Armoedemonitor en inkomenseffectrapportage 2019 zijn deze en
andere cijfers terug te vinden.
Langedijk
Op 31 december 2019 heeft de gemeente 768 huishoudens met een inkomen tot 120
procent Wettelijk sociaal minimum (Wsm) beeld. Samen vormen zij 6,5 procent van alle
huishoudens in de gemeente Langedijk. Dit is een stijging van 175 huishoudens ten
opzichte van 2017 (593 minimahuishoudens; 5,1 procent). Deze stijging komt door een
toename van het aantal huishoudens met inkomen tussen de 100en 120 procent van het
Wsm. In de bijlage Armoedemonitor en inkomenseffectrapportage 2019 zijn deze en
andere cijfers terug te vinden.
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3. Overzicht aanpassingen aan het minimabeleid 2018 – 2020
Dit overzicht geeft de aanpassingen en wijzigingen aan in het aanbod van voorzieningen
voor de minima en voor schuldhulpverlening, naar aanleiding van onderzoeken,
evaluaties en nieuwe wetgeving.
Conclusies
Kijkend naar de uitkomsten van de “armoedemonitor 2019 en inkomenseffectrapportage” kan
gesteld worden dat we een redelijk goed beeld hebben van het bereik van onze
ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van bestrijding van de gevolgen van armoede en
schulden. Met de maatregelen zorgen we ervoor dat huishoudens maandelijks meer ruimte
overhouden voor het doen van vrije bestedingen. Er zijn wel verschillen tussen de diverse
huishoudtypen. Zo houden alleenstaande ouders het hoogste bedrag over voor bestedingen.
Het college constateert tegelijkertijd ook een aantal verbeterpunten:
• Verbetering van een ondersteuningspakket voor werkende armen 1).
• Een betere afstemming van de ondersteuning voor eenoudergezinnen in de bijstand die ook
gebruik maken van Jeugdhulp.
• Verhoging van het bereik van een aantal voorzieningen (o.a. kwijtschelding gemeentelijke
belasting, computerregelingen en sport- en gezondheidsactiviteiten).
• Een betere samenhang tussen armoede- en schuldenaanpak met WMO, Jeugdhulp,
Onderwijs en Participatie.
Praktische zaken/ vervolg
Vanwege het ontstaan van de nieuwe gemeente Dijk en Waard in 2022 is het voorstel om een
themabijeenkomst te organiseren op 12 mei a.s. om 20.00 uur, gezamenlijk met de raad van de
gemeente Langedijk. In de bijeenkomt zullen de uitkomsten gedeeld worden van de
“Armoedemonitor 2019 en inkomenseffectrapportage” en eventueel nieuwe kaders verkend
worden.
Bijlagen:
1. Voortgangsnotitie minimabeleid en schuldenaanpak 2021 def Heerhugowaard
2. Uitkomsten armoedemonitor en inkomenseffectrapportage 2019 gemeente
Heerhugowaard
3. Overzicht aanpassingen aan het minimabeleid 2018-2020
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Werkende armen is een term die gebruikt wordt voor inwoners die in armoede leven (wiens huishoudinkomen
onder de armoedegrens valt) hoewel ze werken .
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Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

M.J. Diependaal

A.B. Blase

