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Reactie college op reactie Participatieraad nota Minimabeleid
Geen
Geachte leden van de Participatieraad,
Hartelijk dank voor uw reactie op de nota Samen actief tegen armoede dat wij op 3
december jl. ontvingen. De complimenten die u daarin geeft aan de inzet van de
betrokken ambtenaren en participerende burgers onderschrijven wij. We gaan er
van uit dat we de komende jaren het constructieve gesprek tussen gemeente en
burgers hierover voortzetten.
In uw reactie gaat u allereerst in op het proces van deze nota. Het klopt dat,
ambtelijk, meerdere versies van de nota met u zijn gedeeld voordat de concept nota
voor advies aan u is aangeboden. Dat heeft als voordeel dat u al vroegtijdig kunt
meedenken, maar als nadeel dat u ook versies ziet die nog niet volledig zijn. Wij
stellen veel prijs op het tussentijdse overleg bij het opstellen van de nota, maar
kunnen ons ook voorstellen dat u bij volgende nota’s kiest voor advisering op de
versie die door de portefeuillehouder aan het College wordt aangeboden.
De inhoudelijke punten die u in uw reactie lopen wij hier puntsgewijs langs.
HaarlemPas
Uw suggestie om een ruimer aanbod te exploreren en het aanbod meer bekend te
maken is herkenbaar. Het bekend maken van de HaarlemPas en de mogelijkheden
die deze bieden, is onderdeel van ons communicatiebeleid dat wij ook de komende
periode voortzetten. Het op te zetten digitaal platform kan ook bijdragen aan de
bekendheid van de pas en de mogelijkheden die deze biedt. We zijn hiermee vast
begonnen door op de website van de gemeente ook aan te geven welke musea gratis
zijn en bij welke voorstellingen korting wordt gegeven.
Met de extra formatie die met deze nota wordt ingezet voor het minimabeleid
kunnen wij ook werken aan meer mogelijkheden om deze pas te benutten. Daarbij
zijn wij uiteraard deels afhankelijk van de bereidheid van instellingen en bedrijven
om bijvoorbeeld korting te verstrekken.
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Individuele Inkomenstoeslag
In de nota is voorgesteld deze voor de komende drie jaar te verruimen tot 115%.
Analyse verstrekkingen Fonds Urgente Noden en Bijzondere Bijstand
Ons College is reeds in gesprek met het Fonds Urgente Noden waarbij op basis van
casuïstiek wordt gekeken welke kosten het Fonds financiert en of het mogelijk was
geweest hier bijzondere bijstand voor te verstrekken. Uw adviezen daarover
betrekken we bij die gesprekken.
Bijzondere bijstand medische kosten
Het vrijmaken van een bedrag voor aanvullende verzekering is in deze begroting
niet mogelijk gebleken. De individuele aanvragen voor het basispakket zijn
mogelijk binnen de kaders van de bijzondere bijstand. Voor het organiseren van een
collectieve verzekering zijn wij voornemens om meerdere aanbieders om een
voorstel te vragen.
Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen
De in de begroting opgenomen kosten van 270.000 euro voor 2015 zijn extra
middelen die we verwachten nodig te hebben voor het toegenomen aantal
statushouders.
Budget CJG partners
Het betreft het budget voor sociale wijkteams en CJG. U constateert terecht dat
bestedingen voor een belangrijk deel niet zijn gedaan doordat er onduidelijkheid
bestond over de mogelijkheid dit geld in te zetten. Dat is inmiddels opgelost, en de
middelen worden nu ook ingezet. Voor de komende jaren is jaarlijks een budget
beschikbaar voor de wijkteams en CJG.
Vluchtelingenwerk
De Klijnsma-gelden zijn tijdelijke middelen voor armoedebestrijding, aan
gemeenten verstrekt tot en met 2018. Om het verdwijnen van de Klijnsma-gelden
op te vangen, brengen we inkomensgrens voor de Individuele Inkomenstoeslag in
2019 terug naar 100% van het sociaal minimum. De kosten voor Vluchtelingenwerk
worden bekostigd uit een budget dat de gemeente voor dit doel ontvangt van het
COA. Dat staat los van de Klijnsma-gelden.
Groeiende doelgroep
We begrijpen uw signaal dat langer thuis wonen van ouderen kan leiden tot hogere
kosten voor maaltijdvoorzieningen. Op dit moment is niet te bepalen of dit ook
daadwerkelijk zal optreden. Het recht op maaltijdvoorziening is wel geborgd, dus
mocht de vraag inderdaad toenemen dan zal daarin worden voorzien.
Webshop voor minima
De opzet van het digitale platform wordt de komende tijd uitgewerkt. Het doel is
om Haarlemmers met een laag inkomen, hun netwerk en belangenbehartigers een
duidelijk overzicht te bieden van de beschikbare regelingen en mogelijkheden. Voor
bedrijven en organisaties komt de mogelijkheden om ‘aanbiedingen’ gericht op
HaarlemPashouders op het digitale platform. De ontwikkeling, opbouw en het
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beheer van deze website brengen kosten met zich mee die in deze begroting zijn
opgenomen.
Brugklaspakket
Ook deze regeling wordt nader uitgewerkt. Daarbij gaan we zeker in gesprek met
scholen over slimme mogelijkheden om dit te organiseren en bekend te maken bij
de doelgroep. Uw advies om daarbij mogelijkheden voor onderhoud te betrekken
nemen we mee.
Schoolkostenregeling
Dit betreft een nieuwe regeling die we de komende periode uitwerken. Het verschil
met de Haarlemse studieregeling is dat die voor alle Haarlemmers met een laag
inkomen als lening beschikbaar is. De nieuwe regeling is speciaal voor mensen met
een bijstandsuitkering en is deels een gift, deels een lening. Wanneer het leidt tot
uitstroom wordt het een volledige gift.
Ten slotte
We hopen hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord en willen u
nogmaals danken voor uw betrokkenheid bij en reactie op de nota minimabeleid.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
J. Scholten

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

