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Gecorrigeerd exemplaar

Startnotitie aanpak actualisering Minimabeleid 2008-2010

Aan de Raad der gemeente Haarlem
Aanleiding
Het huidige minimabeleid voor de gemeente Haarlem is grotendeels vastgelegd in
de nota ‘het maximale voor minima in Haarlem’ (SZW/2004/460). Deze loopt tot
en met 31 december 2006. Bij de behandeling van de Kadernota 2006 heeft de Raad
ons verzocht het huidige beleid in 2007 voort te zetten. Zoals wij hebben gemeld bij
de begrotingsbehandeling komen wij de Raad hierin graag tegemoet.
Voortzetting van het huidige minimabeleid betekent dat wij ook in 2007 over de
volgende voorzieningen beschikken: individuele bijzondere bijstand, regeling
onvermijdbare schoolkosten, de Haarlempas, schuldhulpverlening en een
collectieve Zorgverzekering1. Daarnaast handhaven wij het verstrekkingenniveau
van de Haarlempas, schuldhulpverlening en de collectieve zorgverzekering.
Het voortzetten van het huidige minimabeleid in 2007 geeft ons tevens de
gelegenheid om ons samen met de Raad te oriënteren op nieuw minimabeleid over
de periode 2008 tot en met 2010. Voorliggende startnotitie betreft ons plan van
aanpak om met alle belanghebbenden het minimabeleid voor de langere termijn te
actualiseren.
Inhoud van het voorstel
Plan van aanpak voor 2007 in verband met actualisatie minimabeleid voor de
periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010.
Doel voor 2008
Het vormen van een nieuw minimabeleid voor de periode 2008 tot en met 2010,
waarbij het beleid is afgestemd op de behoeften en wensen van de doelgroep.
Financiële paragraaf
Het college heeft bij de kadernota 2006 een verwacht tekort gemeld op de uitgaven
bijzondere bijstand van € 500.000 in 2006. Deze is gedekt met € 310.000
incidentele toevoeging aan de algemene uitkering (naar aanleiding van een extra
uitkering van het Rijk in het kader van het landelijk minimabeleid), € 90.000
UPCgelden en er is een nadeel van € 90.000 verwerkt.
Tevens is in het meerjarenoverzicht van de kadernota rekening gehouden met een
structurele toevoeging aan de bijzondere bijstand ad € 500.000 ter dekking van
overschrijdingen in komende jaren. Omdat het huidige budget bijzondere bijstand
toereikend is voor de uitvoering van de verschillende regelingen, stellen wij voor
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deze dekking per 2007 te laten vervallen. Het huidige budget bijzondere bijstand
bedraagt daarmee € 2.652.027 (exclusief apparaatskosten) en is het financiële kader
voor de komende jaren.
Participatie/ communicatie
De beleidsadviescommissie (BAC) heeft mondeling positief geadviseerd over de
nota.
De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de
media krijgen een persbericht.
Planning
Het plan van aanpak voor actualisatie van het minimabeleid voor de periode 20082010 is opgenomen in bijlage A.
Wij stellen de raad voor:
in te stemmen met het plan van aanpak voor de actualisering van het
minimabeleid voor periode vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
drs. W.J. Sleddering
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de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders
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De Raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
Besluit:
in te stemmen met het plan van aanpak voor de actualisering van het
minimabeleid voor periode vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010.
Gedaan in de vergadering van ……..
De griffier

De voorzitter,
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