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Vijf speerpunten minimabeleid – welke regeling past waar? Bijlage 1 bij Samen Actief tegen armoede 
1. Bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. 
2. Preventie van (langdurige) armoede, onder andere door preventie van schulden. 
3. Verminderen van armoede van kinderen en jongeren. 
4. Ondersteuning bij leven van een laag inkomen, zoals bij woonlasten.  
5. Vergroten van bereik van minimaregelingen, waaronder ook het vereenvoudigen van regelgeving. 

 

 Naam regeling Omschrijving regeling Budget 2016 
 

Speerpunt Voorstel vervolg  

1 HaarlemPas Kortingen en voordelen. Vereenvoudigde 
toegang tot minimaregelingen gedurende 
kalenderjaar. Inkomensgrenzen tot 115% van de 
bijstandsnorm. De bron van het inkomen is niet 
relevant (werk in loondienst of als zelfstandige, 
uitkering, pensioen of AOW).  

€ 6.000 
structureel 

4  regeling ongewijzigd voortzetten 

2 Individuele 
inkomenstoeslag 

Jaarlijkse toeslag voor mensen die minimaal 36 
maanden een inkomen op 100% van het 
bijstandsniveau hebben: 

 € 354 voor een alleenstaande  

 € 455 voor een alleenstaande ouder  

 € 506 voor gehuwden  

 Voor 2015 eenmalige verruiming 
inkomensgrenzen naar 110% bijstandsnorm  

Tot 100% 
€ 530.000 
100- 115% 
€ 600.000 
Uitvoerings-
kosten: 
€ 180.000 
Totaal 100-
115%: 
€ 780.000 
 
Geheel totaal: 
€ 1.310.000 
Structureel, 
inkomensgrens 
gaat per 2019 
terug naar 100% 

4 Deze regeling is wettelijk verplicht. 
Enige beleidsvrijheid op de punten: 

 Hoogte inkomenstoeslag; 

 Hoogte inkomensgrens; 

 Referteperiode (36 tot 60 maanden). 
Inkomensgrens is alleen voor 2015 
verhoogd van 100% naar 110%. Alle andere 
inkomensgrenzen liggen op 115%. 
Aansluiting bij 115% is handigste optie voor 
de eenduidigheid naar burgers en de 
vereenvoudiging van de bureaucratie. 
Geraamde kosten voor verhoging naar 
110% zijn € 510.000, verschil 110 naar 
115% is 12,8% van bevolking. Verhoging 
naar 115% kost dan € 88.000 extra.    
 Advies: regeling verruimen naar 115%. 

3 Participatie 
schoolgaande 

Per jaar maximaal € 100 per basisschoolkind en 
maximaal € 200 per voortgezet onderwijs kind. 

€ 192.000 
Structureel 

3  Advies: regeling ongewijzigd 
voortzetten 
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kinderen HaarlemPas doelgroep.  

4 Huiswerkbegeleiding Voor kinderen met onvoldoende 
schoolresultaat. Tegemoetkoming bedraagt 
maximaal € 25 per lesuur en maximaal            
€100  per maand per schoolgaand kind. 
Gedurende maximaal één schooljaar. 

€ 107.000 
structureel 

3 Regeling gestart eind 2013.  Vanaf de start 
van de regeling huiswerkbegeleiding is er 
geen eigen bijdrage geïnd. Besloten moet 
worden of er blijvend geen eigen bijdrage 
wordt geïnd (komt uit de evaluatie). 
Dan aanpassen beleidsregels. Het bereik is 
laag, mogelijk mede door ‘paarse krokodil’, 
er zijn verbeteringen mogelijk o.a. door 
samen te gaan werken met  ‘niet 
commerciële’ partners die 
huiswerkbegeleiding geven.       
 Advies: regeling voortzetten, eigen 

bijdrage laten vervallen.  

5 Tegemoetkoming 
kosten kinderopvang 

 Tegemoetkoming in aanvulling op de 
toeslag belastingdienst van 6% of 5% van de 
kosten, voor doelgroepouders die scholing 
volgen, re-integreren, parttime werken 
naast bijstand of gedurende de eerste twee 
jaar na uitstroom uit bijstand. 

  Vergoeding voor kinderopvang op sociale 
of medische gronden. Resultaat berekening 
is gelijk aan 1. 

HaarlemPas-doelgroep. 

€ 40.000 
structureel 

1 Toevoegen doelgroep verplichte 
inburgeraars met bijstand voor het KOA-
kopje (kinderopvangtoeslag belastingdienst 
is ca. 92/94% van de kosten). Nu alleen 
mogelijk indien inburgering is opgenomen 
in trajectplan.  
Inburgeraars zijn door de rijksoverheid 
altijd buiten de doelgroep gehouden, zij 
moesten dit zelf regelen. 
Inburgeren bevordert de zelfredzaamheid 
en vergroot de kans op uitstroom uit de 
bijstand.  
Kinderopvang SMI valt onder algemeen 
budget bijzondere bijstand.  
 Advies: regeling voortzetten en 

verruimen naar inburgeraars met 
bijstand.  

6 Zwembad Korting op vertoon van HaarlemPas voor alle 
leeftijden. Zwembad declareert rechtstreeks bij 
gemeente.  

€ 7.000 
structureel 

4 Lage kosten, aardig bereik van ca. 3000 
keer zwemmen. Bevordering meedoen.  
 Advies: regeling ongewijzigd 
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voortzetten 

7 Garantietoeslag  Alleenstaande ouders ontvangen in het  jaar dat 
hun jongste kind 18 is een maandelijkse toeslag 
van 10% van het minimumloon. Wordt 
ambtshalve verstrekt, zolang mensen in de 
bijstand zitten. Deze regeling is bedoeld om 
deze ouders te laten wennen aan hun lagere 
uitkeringsnorm. Sinds 2015 zijn de 
bijstandsnormen alleenstaande en 
alleenstaande ouder; verschil in hoogte 
inkomen zit nu in het kindgebonden budget. 

€ 0 2 Deze regeling (n.a.v. motie 
Karabulut/2009) is geënt op oude WWB-
normen, waarbij alleenstaande ouders een 
hogere norm hadden. Er is sinds 2015 geen 
verschil meer in bijstandsnorm. Wel is er 
nog steeds een inkomensachteruitgang 
door het vervallen van het kindgebonden 
budget als het jongste kind 18 jaar wordt.   
Werkt mogelijk belemmerend op 
uitstroom; regeling vervalt namelijk als 
iemand gaat werken in dat jaar.  
 Advies: afschaffen. 

8 Meerkostenregeling 
Chronisch zieken en 
gehandicapten 

 Tegemoetkoming van 90% eigen bijdrage 
Wmo. 

 Tegemoetkoming van 90% boven een 
drempelbedrag van € 100 van het ‘wettelijk 
eigen risico zorgverzekeringswet’ 

 HaarlemPas-doelgroep. 

 Regeling gestart in 2015.  

 Titel regeling dekt de lading niet. Op de 
website gebruiken we ook: 
‘Tegemoetkoming bij ziekte en handicap’. 

€ 662.000  
structureel 

4 Wettelijk eigen risico: 

 Indienen voor 31 december 2015 erg 
onhandig, maand later veel beter 
uitvoerbaar; beleidsregels hierop 
aanpassen. 

 Mensen geven aan moeite te hebben 
met bedrag voorschieten. 

Eigen bijdrage Wmo: direct verrekenen 
met CAK is onderzocht en niet mogelijk.  
 Advies: regeling ongewijzigd 

voortzetten 

9 Individuele Studie 
toeslag 

Jaarlijkse toeslag voor studenten die niet in 
staat zijn het minimumloon te verdienen.  
€ 354 voor een alleenstaande  
€ 455 voor een alleenstaande ouder  
€ 354 voor gehuwden p.p. 
Geen inkomensgrenzen. 

onderdeel 
budget 11.1 

1 Regeling gestart per 2015 
regeling is wettelijk verplicht. 
Budget valt onder bijzondere bijstand. 
 Advies: regeling ongewijzigd 

voortzetten 

10 Haarlemse 
studielening 

Rentevrije lening voor lesgeld en leermiddelen. 
Voor verbetering positie op de arbeidsmarkt. 
HaarlemPas-doelgroep. 

€ 7.000 
 

1 Regeling gestart eind 2013 
De regeling wordt erg weinig gebruikt, 
mogelijk omdat de verstrekking als lening 
is. De kosten zijn daardoor laag. De lening 
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moet worden afgelost, bij behalen diploma 
wordt 10% van de lening kwijtgescholden.  
De regeling bevordert de zelfredzaamheid. 
 Advies: regeling ongewijzigd 

voortzetten 

11.1 Bijzondere bijstand 
individueel bepaald 

Betreft noodzakelijke kosten die in individuele 
omstandigheden nodig zijn en niet kunnen 
worden betaald uit eigen middelen of uit 
andere regelingen.  

€ 1.898.000 
Structureel  

 4 Wettelijk verplicht.  
Betreft totaalbedrag voor alle posten 
onder 11, en de posten 5, 9 en 10.  
 Advies: regeling ongewijzigd 

voortzetten 

11.2 Bijzondere bijstand  
bewindvoerings-
kosten of 
budgetbeheer 

Een bewindvoerder wordt toegewezen door de 
rechtbank; de rechtbank weegt de noodzaak. 
De kosten voor bewindvoering komen in 
aanmerking voor bijzondere bijstand. 
Budgetbeheer wordt niet opgelegd door de 
rechtbank; iemand kan hier zelf voor kiezen. 
Voor de toepassing van bijzondere bijstand 
wordt gewogen of het budgetbeheer op 
individuele gronden noodzakelijk is.   

onderdeel 
budget 11.1 
 

2 Bijzondere bijstand voor 
bewindvoeringskosten is verplicht op 
grond van jurisprudentie, tenzij er andere 
passende voorzieningen zijn. De kosten 
hiervoor lopen op; dit is een landelijke 
tendens.  
Bij het meerjarig beleidsplan 
schulddienstverlening komen we terug op 
de mogelijkheid naar het in eigen beheer 
nemen van bewindvoering.   
 Advies: regeling voortzetten i.a.v. 

onderzoek.  

11.3 Bijzondere bijstand 
rechtsbijstand 

De eigen bijdrage rechtsbijstand en het 
griffiegeld komen in aanmerking voor 
bijstandsverlening indien een toevoeging 
rechtsbijstand wordt verleend en de kosten op 
grond van de Wet op de Rechtsbijstand 
noodzakelijk zijn.  

onderdeel 
budget 11.1 

4 Bijzondere bijstand voor kosten 
rechtsbijstand is verplicht op grond van 
jurisprudentie  
 Advies: regeling ongewijzigd 

voortzetten 

11.4 Bijzondere bijstand 
medische kosten 

Sinds 2013 wordt in Haarlem alleen nog 
bijzondere bijstand verstrekt voor de eigen 
bijdrage van medische kosten uit het 
basispakket. 
 
Tot 2013 was er een gemeentelijke zorgpolis. 

onderdeel 
budget 11.1 
 
2016:  
Mogelijk 
overschot 2016 

4 Uit de bijeenkomsten kwam naar voren dat 
mensen nu vaak problemen hebben met 
medische kosten. Van mensen met 
betalingsachterstanden aan de 
zorgverzekeraar vervalt vaak het 
aanvullende pakket. Vergoeding van de 
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Hiermee werden kortingen op de premies en 
extra vergoedingen verstrekt (via bijzondere 
bijstand). Ook werden eigen bijdrages van 
kosten uit het 2* pakket vergoed en de eigen 
bijdrage uit het tandartspakket, tot een 
maximaal bedrag. Deze extra vergoedingen 
worden al jaren door het rijk aangemerkt als 
‘buitenwettelijk begunstigend beleid’.  
 
Per 2013 is de gemeente gestopt met de 
gemeentelijke zorgpolis en de verstrekkingen 
bovenop het basispakket om de volgende 
redenen: 

 De polis van de gemeente (zelfs met de 
kortingen) was niet goedkoper dan andere 
polissen.  

 Mensen worden geacht dit zelf te regelen, 
met een verwijzing naar de terugtrekkende 
overheid.  

 Er was sprake van hoge uitvoeringskosten 
voor SZW. 

beschikbaar 
stellen voor de 
aanvullende 
premie. 

eigen bijdrage uit het basispakket is 
verplicht op grond van jurisprudentie, geen 
verplichting voor vergoeding eigen bijdrage 
of kosten uit aanvullende pakketten.  
Opties om medische kosten te verlagen: 

 Tegemoetkoming in de zorgpremie. 
Geschatte kosten: 5.450 gezinnen + 
770 partners met HaarlemPas 
(peildatum 12 november 2015) = 6.220 
volwassenen einde jaar. Als zij 
allenmaal een vergoeding krijgen van € 
5,- per maand is 60 x 6220 is € 373.000. 
We kunnen voor 2016 alle 
HaarlemPashouders een vergoeding 
geven voor de aanvullende polis, 
mogelijk ambtshalve. Deze 
mogelijkheid nemen we op als optie bij 
een overschot van de budgetten.  

 Ruimhartiger bijzondere bijstand 
verstrekken, voor meer kostensoorten. 
Hiervoor moeten individuele 
aanvragen worden ingediend met 
bewijsstukken, en er zijn 
uitvoeringskosten aan verbonden.    

 In 2016  onderzoeken we of een 
gemeentelijke polis weer een optie is. 
Zandvoort heeft een gemeentepolis; 
deze wordt voor 2016 voortgezet. De 
administratieve lasten van de 
Zandvoortse polis zijn veel lager dan de 
oude polis van Haarlem. We kunnen 
ervaring opdoen aan de hand van deze 
Zandvoortse polis. 

 Advies: indien er in 2016 een 



Pagina 6 van 13 
 

overschot is op de budgetten een 
tegemoetkoming verstrekken voor de 
premie van het aanvullende pakket. In 
2016 mogelijkheden collectieve polis 
onderzoeken.  

11.5 Bijzondere bijstand 
duurzame 
gebruiksgoederen 

Kosten voor algemeen noodzakelijke goederen 
horen in principe uit het eigen inkomen te 
worden betaald, zoals een koelkast. Iedereen 
heeft een koelkast nodig en voor vervanging 
moet men zelf zorgen, door sparen of een 
lening. Voor deze kosten wordt in principe een 
lening verstrekt. Wanneer meer bijstand nodig 
is dan binnen 3 jaar kan worden afgelost, wordt 
het meerdere als gift verstrekt. 
Statushouders die een woning krijgen 
toegewezen ontvangen meestal een complete 
woninginrichting; zij hebben vaak niet kunnen 
sparen.  

2016: € 270.000 
extra. 
Verder 
onderdeel 
budget 11.1 
  

4 Er is beleidsvrijheid op dit punt. Nu wordt 
vaak ook een lening verstrekt als er al 
andere schulden of schuldregelingen zijn. 
Hierop kan het beleid worden aangepast. 
Bijvoorbeeld wel verstrekken als iemand 
een lening heeft, geen 
aflossingsverplichting zolang iemand in een 
schuldenregeling zit, en kwijtschelding 
wanneer de schuldenregeling netjes is 
afgerond. Dit vormt tevens een extra 
stimulans om ook de schuldenregeling vol 
te houden.  
Door de mogelijke toename van 
statushouders zal er mogelijk een groter 
beroep worden gedaan op deze regeling. 
Een toename van 100 mensen zou  
€ 270.000 aan extra kosten met zich 
meebrengen. In Haarlem wordt alleen 
gewerkt met nieuwe gebruiksgoederen, 
andere gemeenten gebruiken ook 
tweedehands goederen. Dit zou een 
bezuiniging kunnen zijn als de uitgaven te 
veel toenemen.   
 Advies: regeling voortzetten en 

vereenvoudigen. Budget reserveren 
voor mogelijke toename 
statushouders.  

11.6 Bijzondere bijstand 
woonkostentoeslag 

Tijdelijke vergoeding bij hoge woonlasten of in 
afwachting van recht op huurtoeslag. Al het 

Onderdeel 
budget 11.1 

4 Bijzondere bijstand voor woonkosten 
toeslag is verplicht op grond van 



Pagina 7 van 13 
 

inkomen boven de bijstandsnorm wordt als 
draagkracht gerekend. Er moet sprake zijn van 
een zelfstandige woning, zowel huur als koop.  
Mogelijk wordt een verhuisverplichting 
opgelegd indien de woonlasten structureel te 
hoog zijn voor het inkomen.    

jurisprudentie.   
 Advies: regeling ongewijzigd 

voortzetten  

12 Preventie schulden Cursus “Grip op geld” is een cursus van drie 
dagdelen waarin mensen wordt geleerd hoe zij 
grip houden op inkomsten en uitgaven en 
hierdoor schulden kunnen voorkomen.  

€ 40.000 
Structureel  

2 Past binnen doelstellingen 
 Advies: regeling ongewijzigd 

voortzetten 

13 Opvang 
ongedocumen-
teerden 

Tijdelijke gemeentelijke opvang voor 
ongedocumenteerden.  

€ 0 -- Tijdelijk budget uit nota armoedegelden  
2014/2015. Er is een wettelijk verbod in de 
Participatiewet op het verlenen van 
bijstand aan deze groep. Na de nota 
kwamen landelijke budgetten voor deze 
doelgroep. Met de raadsnota: 
Maatschappelijke opvang dak- en 
thuislozen (2015/83827) is inmiddels 
voorzien in deze opvang. 
 Advies: niet opnemen als onderdeel 

van deze nota.  

14 Budget Wijkteams  Budget dat door de wijkteams kan worden 
ingezet bij acute nood of wanneer andere 
voorzieningen ontbreken voor minimagezinnen 
met kinderen.  

€ 0 voor 2016 
Incidenteel  

4 Tijdelijk budget uit nota armoedegelden  
2014/2015. Het budget voor 2015 is nog 
niet uitgegeven. Budget 2015 gebruiken 
voor 2016.  
Past binnen doelstellingen 
 Advies: regeling ongewijzigd 

voortzetten 

15 Communicatie 
minimabeleid 
structureel budget 

In 2015 is er incidenteel extra gecommuniceerd 
naar burger en de stad over de 
minimavoorzieningen, vooral met oog op het 
vergroten van het bereik van de voorzieningen. 
Daarnaast is er structureel budget voor 
structurele communicatie.  

€ 30.000 
structureel 

5 Budget voor o.a. formulieren en folders en 
meepraten door ervaringskinderen 
 Advies: regeling ongewijzigd 

voortzetten 
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Voorzieningen bij andere organisaties 

16 Taalplein Ter bevordering van de beheersing van de 
Nederlandse taal, en daarmee het verkleinen 
van de kans op armoede.  

€ 44.000  
incidenteel 

1 Past meer binnen basisinfrastructuur dan 
armoedebeleid. Het taalplein vergroot wel 
iemands zelfredzaamheid en kansen.   
 Advies: regeling  voortzetten 

17 Stichting Urgente 
Noden 

Directe armoedebestrijding door de stichting, 
waarin niet op andere wijze kan worden 
voorzien.  

€ 50.000 
structureel 

4 Past binnen doelstellingen 
 Advies: regeling  ongewijzigd 

voortzetten 

18 Vluchtelingenwerk Begeleiding van vluchtelingen naar een 
zelfstandig bestaan.  

2016: € 125.000 
uit budget COA-
gelden. 
Structureel.  
 

1 Voor 2016 financiering uit COA-gelden voor 
ondersteuning.  
Past meer binnen basisinfrastructuur dan 
armoedebeleid, maar is niet meegenomen 
in basisinfrastructuur.  
Vluchtelingenwerk is voor 2014 en 2015 
extra ondersteund vanuit de Klijnsma-
gelden, omdat de financiering uit de COA-
gelden onvoldoende was. Hierbij is 
Vluchtelingenwerk vooral aangewezen als 
een partner die een brug is tussen de 
vluchtelingen en het minimabeleid en die 
zodoende het bereik kan vergroten.  
Verwachting is dat de COA-gelden voor 
2016, 2017 en 2018 wel voldoende zijn en 
er dus geen extra minimagelden nodig zijn. 
Als we Vluchtelingenwerk opnemen in de 
armoedenota borgen we de financiering 
voor vluchtelingenwerk voor drie jaar.  
 Advies: vluchtelingenwerk financieren 

uit de beschikbare COA-gelden.  

19 JeugdSportFonds Per kind maximaal € 225 per jaar voor het 
lidmaatschap van een sportclub, kleding en 
materiaal. HaarlemPas-doelgroep. 

€ 119.000 
Aanvulling op 
basis-
infrastructuur. 
Structureel 

3 Verhoging budgetten. Het JSF ontvangt een 
subsidie via de basisinfrastructuur van        
€ 50.000. Vanuit de nota armoedegelden  
2014/2015 is er extra geld beschikbaar 
gesteld, o.a. voor een beter bereik van de 
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onderdeel van 
minimabeleid.  

jongeren. Dit beleid is zo succesvol dat het 
JSF meer kinderen bereikt dan waarvoor 
budget beschikbaar is. Extra budget is 
nodig als aanvulling op de subsidie uit de 
basisinfrastructuur € 119.000 
 Advies: regeling voorzetten en budget 

verhogen 

20 JeugdCultuurFonds Per kind maximaal € 450,-- per jaar voor het 
lidmaatschap van een culturele instelling, 
kleding, instrument en materiaal. HaarlemPas 
doelgroep. 

€ 0 3 Het JCF ontvangt een subsidie via de 
basisinfrastructuur van € 50.000. Voor het 
JCF is een hoge reserve aangelegd. Gezien 
het aantal kinderen dat een beroep doet 
op het JCF is op dit moment geen 
aanvulling op de subsidie uit de 
basisinfrastructuur nodig.  
 Advies: geen middelen uit 

minimabeleid 

21 Peuterspeelzaal Gratis peuterspeelzaal. HaarlemPas-doelgroep. 
De peuterspeelzaal draagt bij aan de 
ontwikkeling van kinderen en geeft hen een 
betere start op de basisschool.  

€ 117.000 
structureel 

3 Deze voorziening wordt al jaren 
aangeboden en draagt bij aan de 
ontwikkeling van kinderen. Er zijn 
momenteel landelijke ontwikkelingen om 
in 2016 enkele dagdelen gratis 
kinderopvang of peuterspeelzaal aan te 
bieden aan kinderen die buiten VVE of 
tegemoetkoming kinderopvang vallen. Dit 
kan invloed hebben op het gebruik van 
deze regeling peuterspeelzalen, en 
mogelijk tot een lagere uitnutting. 
Deze ontwikkeling is nog niet uitgewerkt. 
 Advies: regeling voortzetten, indien 

nodig aanpassen aan landelijke 
ontwikkeling. Uitgangspunt blijft dat 
ieder kind met een HaarlemPas gratis 
naar de peuterspeelzaal kan.  
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22 Schuldpreventie voor 
jongeren 

Gastlessen voor scholen uit het BO, MO en 
mbo. Voor het schooljaar 2014/2015 zijn de 
gastlessen voor het middelbaar onderwijs en 
mbo gegeven in samenwerking met een 
stichting.  

€ 10.000 
incidenteel 

3  Past binnen doelstellingen 
 Advies: regeling ongewijzigd 

voortzetten 

 

23 Platform 
minimaorganisaties 

Het vergoten van het bereik van de minima met 
als resultaat een toename van de gebruikers 
van de minimaregelingen.   

€ 0 5 Momenteel is er een pilot waarbij PMO 
wordt ingezet om het bereik van de 
regelingen te vergroten. Hierbij wordt o.a. 
gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen 
(ambassadeurs).  
 advies: In afwachting van de 

resultaten van de pilot niet structureel 
voortzetten.  

24 Unie van vrijwilligers Door de Unie van vrijwilligers worden 
maaltijden gekookt en bij mensen die niet meer 
zelf in staat zijn om hun maaltijd te koken thuis 
gebracht. Dit staat ook bekend als ‘Tafeltje 
dekje’. 

€ 200.000 
Structureel  

4 Deze voorziening wordt al jaren 
aangeboden. Uitvraag gaat via de 
basisinfrastructuur. Past binnen 
doelstellingen 
 Advies: regeling ongewijzigd 

voortzetten 

25 Schuldhulpmaatjes Via stem in de Stad. Praktische ondersteuning 
door vrijwilligers aan mensen met schulden. De 
vrijwilliger komt vaak bij mensen thuis om 
samen de papieren door te nemen en 
betalingen te verrichten. De ondersteuning is 
gericht op het zelf (weer) leren de administratie 
te voeren.  

€ 30.000 
incidenteel 

2 Past binnen doelstellingen 
 Advies: regeling ongewijzigd 

voortzetten 

26 Sport voor ouderen Via de HaarlemPas  4 Financiering via sportstimuleringsfonds 
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Nieuwe voorstellen  

27 Digitaal platform 
(Webshop) 

Digitale plaats of site waar: 

 bedrijven kortingen en voordelen voor 
minima kunnen plaatsen (en verwijderen) 
door die deze aanbieden; en 

 de minimaregelingen van de gemeente op 
staan.     

 € 40.000 
Incidenteel  
€ 8.000 
structureel voor 
beheer.  

5 Voor het verwerven van kortingen en 
voordelen is momenteel geen fte 
beschikbaar.  
De site kan mogelijk worden 
doorontwikkeld tot digitaal 
aanvraagportaal, waardoor er een extra 
manier van aanvragen beschikbaar 
komt.  
 Advies: regeling opnemen in beleid 

28 Bibliotheekpas en 
cursus Digi-sterker 
'Werken met de e-
overheid’ 

Er is nu een gratis bibliotheekpas tot 18 jaar. 
Vanaf 18 jaar is er een korting met de 
HaarlemPas van € 38 naar € 25.  

€ 12.500 
Structureel  

1 Hiermee kan de bibliotheekpas gratis 
worden verstrekt. Tijdens de cursus 
leren mensen om te gaan met Digid en 
de digitale overheid; dit vergroot de 
zelfredzaamheid. De cursus is € 25 p.p. 
Voor 2016 proberen we dit uit voor 100 
mensen. Past binnen de doelstellingen.  
 Advies: regeling opnemen in beleid 

29 Inspringbudget 
schulddienstverlening 

Voor het snel kunnen inspringen bij 
‘dringende reden’. 

€ 50.000 
Structureel  

2 Past binnen doelstellingen, hoogte 
budget voor 2017 opnieuw vaststellen. 
Werkwijze is geënt op ‘Goede Gieren’ 
en betreft een borging van de werkwijze 
in het reguliere proces.  
 Advies:  pilot starten om te ervaren 

welk soort uitgaven hieruit worden 
gedaan 

30 Ondersteuning van 
zzp’ers 

Bijvoorbeeld via 1-1-5- red een bedrijf.  € 10.000 
Incidenteel  

1 Ondersteuning zelfstandige door 
handvatten te geven ter verbetering 
van hun bedrijfsvoering. Vergroot de 
zelfredzaamheid van het bedrijf/de 
zelfstandige. Past binnen doelstellingen 
 Advies: regeling opnemen in beleid 
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31 Brugklaspakket in de 
schoolkostenregeling   

Schoolgaande kinderen hebben juist in de 
brugklas extra kosten, zoals woordenboeken, 
atlas, en soms laptop of tablet.  

€ 20.000 
structureel 

3 Vanaf september 2016 voor 
brugklassers een hogere vergoeding 
voor de eerst aanschaf van 
schoolspullen voor de hele middelbare 
schooltijd. Kan binnen de huidige 
regeling schoolkosten worden 
afgehandeld, kost geen extra formatie.  
Past binnen doelstellingen 
 Advies: regeling opnemen in beleid 

32 Fietsen voor 
scholieren 

Scholieren hebben vaak een fiets voor school 
nodig, ook is er behoefte aan een reparatie-
cursus.  

€ 0 3  Advies: Onderzoek naar 
mogelijkheden. Indien mogelijk 
gecombineerd met overgeschoten 
‘weesfietsen’ en opknappen via 
bijvoorbeeld Paswerk.  

33 Gratis ID-kaart met 
HaarlemPas 

 € 40.000 4 Zie ook punt 38.  
Kosten bij zo’n 7000 18+ minima en 500 
14-18 minima.  
18+ is € 53,- x 7000 : 10 jaar= € 38.000 
14+ is € 28.48 x 500  : 5 jaar = € 3.000. 
Totaal zo’n € 40.000. 

 

34 Schoolkostenregeling 
voor mensen in de 
bijstand 

Mensen in de bijstand de gelegenheid geven 
om zelf een plan te ontwikkelen om uit te 
kunnen stromen met behulp van scholing. 

€ 100.000 1 Vooral gericht op mensen uit doelgroep 
2. Mensen hierbij ook zelf laten denken 
over het verbeteren van hun eigen 
situatie. 50% als gift, 50% als lening, 
kwijtschelding bij vinden werk.  
Risico: in de huidige organisatie SZW is 
dit lastig uit te voeren.   
 Advies: regeling opnemen in beleid 

35 ‘Stroppenpot’ Het komt per jaar een paar keer voor dat er 
vrij plotseling ergens een beperkt bedrag 
nodig is bij een partner in de stad. Dit budget 
kan hier voor flexibel worden ingezet.   

€ 10.000 5 
 

 Advies: regeling opnemen in beleid 

 


