
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
In de bijgevoegde nota ‘Minimabeleid 2008-2010’ worden mogelijkheden 

aangedragen om het minimabeleid de komende jaren op een financieel 

verantwoorde manier te laten plaatsvinden en waar het mogelijk is uit te breiden. 

 

Aanleiding  

Het betreft hier een kaderstellende nota. Financieel en inhoudelijk worden kaders 

gesteld voor het minimabeleid over de periode 2008 tot en met 2010.   

In de periode 2004-2007 is de uitvoering van het gemeentelijk minimabeleid van 

Haarlem grotendeels bepaald door de nota ‘Het maximale voor de minima in 

Haarlem’. Deze nota loopt nog tot en met 31 december 2007. Voor de periode 2008 

tot en met 2010 dient het beleid herijkt te worden. 

 

Samenvatting 

Het minimabeleid richt zich binnen onze gemeente op de volgende doelstelling: 

Het bevorderen of bewerkstelligen van volwaardige participatie door burgers aan de 

samenleving. Ook burgers die (nog) niet aan het werk kunnen of die niet meer 

hoeven te werken blijven we stimuleren om mee te doen. 

Hiertoe worden in bijgevoegde nota een aantal voorstellen gedaan. 

 

Financiële paragraaf 

Bij de voorbereidingen van het minimabeleid hebben wij geconstateerd dat het 

financiële kader van de gemeente om voorstellen voor nieuw beleid te ontwikkelen 

beperkt is. In de gemeentelijke begroting is voor de komende jaren voor het 

minimabeleid een budget opgenomen van circa € 2.650.000,-. Daarnaast is 

beschikbaar € 67.000 vanuit de algemene middelen op het product 

schuldhulpverlening ten behoeve van de Haarlempas. Hiermee komt jaarlijks het 

totale budget bestemd voor het minimabeleid op € 2.717.000,-. 

 

Daarnaast  brengen wij de kosten van het pc-re-integratieproject ad jaarlijks  

€ 300.000,- ten laste van het Werkdeel WWB. 

 

Tenslotte brengen wij de kosten van een categoriale regeling voor ouderen, 

chronisch zieken en gehandicapten ad € 500.000 voor 2008 ten laste van het 

geraamde begrotingsoverschot 2008. Voor 2009 en verder stellen wij voor de 
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kosten ten laste te brengen van het aandeel van de Raad ad € 250.000,- en ons 

aandeel ad € 250.000,- voor nieuw beleid. 

 

Participatie / communicatie 
De beleidsadviescommissie heeft advies uitgebracht op de nota. Bijgevoegd het 

schriftelijk advies, alsmede onze reactie op het advies.  

 

Planning 

Het nieuwe minimabeleid gaat in op 1 januari 2008 en loopt tot en met 31 december 

2010.  

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. in te stemmen met de nota minimabeleid 2008 – 2010; 

2. de kosten ad € 2.717.000 ten laste van het budget bijzondere bijstand te brengen; 

3. de kosten met betrekking tot het pc-re-integratieproject ad jaarlijks € 300.000,- 

ten laste te brengen van het Werkdeel WWB; 

4. de kosten ad € 500.000 met betrekking tot de categoriale regeling voor chronisch 

zieken, ouderen en gehandicapten in 2008 ten laste te brengen van het geraamde 

begrotingsoverschot 2008; 

5. de kosten ad € 500.000 met betrekking tot de categoriale regeling voor chronisch 

zieken, ouderen en gehandicapten in 2009 en verder ten laste te brengen van 

haar aandeel nieuw beleid ad € 250.000 evenals wij hebben besloten voor ons 

aandeel nieuw beleid ad € 250.000; 

6. in aanvulling op het besluit van B&W en naar aanleiding van de 

begrotingsbehandeling 2008, stellen wij de raad voor € 60.000 ter beschikking te 

stellen voor de overgangsregeling  voor alleenstaande ouders wiens jongste kind 

18 jaar wordt. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. in te stemmen met de nota minimabeleid 2008-2010; 

 

2. de kosten ad jaarlijks € 2.717.000 ten laste van het budget bijzondere bijstand te 

brengen; 

 

3. de kosten met betrekking tot het pc-re-integratieproject ad  jaarlijks € 300.000,-   

ten laste van het Werkdeel WWB te brengen; 

 

4. de kosten ad € 500.000 met betrekking tot de categoriale regeling voor    

      chronisch zieken, ouderen en gehandicapten in 2008 ten laste te brengen van het     

      geraamde begrotingsoverschot 2008; 

 

5. de kosten ad € 500.000 met betrekking tot de categoriale regeling voor 

chronisch zieken, ouderen en gehandicapten in 2009 en verder ten laste te 

brengen van het aandeel het nieuw beleid ad € 250.000,-, evenals het college 

voor haar aandeel nieuw beleid ad € 250.000,- heeft besloten; 

 

6. de kosten ad € 60.000 voor de overgangsregeling voor alleenstaande ouders 

wiens jongste kind 18 jaar wordt, ter beschikking te stellen. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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