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Omschrijving 
Bij de rondvraag zegt wethouder Nieuwenburg op vragen van de fractie 
van D66 een memo toe hoe de financiering van huiswerkbegeleiding op 
dit moment geregeld is. In de memo staat aan welke criteria een 
organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor gemeentelijke 
financiering en of er sprake is van aanbesteding of van subsidie. Tot slot 
zal in de memo ook staan wanneer de aangekondigde nieuwe vorm van 
financiering bekend zal worden. 
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Stand van Zaken/afdoening 
In de eerste maanden van 2015 is conform afspraak het minimabeleid 2012 - 2014 geëvalueerd. 
Het doel van deze evaluatie is aan de hand van de verschillende minimaregelingen onderzoeken 
of daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de zelfredzaamheid van deze doelgroep en het 
vergroten van kansen voor met name kinderen en jongeren. 

Belangrijkste conclusies 
Op basis van het evaluatieonderzoek, zijn de volgende conclusies te trekken: 

- Het minimabeleid richt zich nadrukkelijk op jeugd en heeft voor deze doelgroep het grootste 
effect. 

- Financiële maatregelen, zoals bijzondere bijstand of tegemoetkoming in kosten voor 
chronisch zieken, worden het meest gebruikt. 

- Het bereik van de totale minima doelgroep is toegenomen. 62% van de 
minimahuishoudens maakt gebruik van één of meerdere minimaregelingen. In 2011 was dit 
nog 52%. 

- De extra aandacht voor schuldpreventie vertaalt zich naar een grotere deelname aan de 
verschillende voorlichtingsbijeenkomsten om volwassenen én jongeren te leren omgaan 
met geld om schulden te voorkomen. 

- Samenwerking met partners in de stad is essentieel voor het grootste succes. 
In de bijgevoegde rapportage is een toelichting op deze conclusies terug te vinden. 
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Visie op het minimabeleid 
Zelfredzaamheid en eigen regie zijn belangrijke kenmerken in het sociaal domein in Haarlem en 
Zandvoort. Voor de minima in onze gemeenten is extra ondersteuning nodig die we ze bieden door 
middel van verschillende regelingen en preventieactiviteiten. Het minimabeleid is erop gericht de 
positie van de minima en participatie in de samenleving van deze doelgroep te versterken en te 
stimuleren. 

De constateringen uit de evaluatie zijn het startpunt voor het nieuw te formuleren minimabeleid. De 
samenbundeling van krachten van gemeente en partners en het positioneren van de doelgroep 
moet bijdragen aan een nieuw minimabeleid wat zo goed mogelijk aansluit bij de verschillende 
behoeftes en wensen. 

Einde 2015 zal de raad een voorstel worden voorgelegd voor een nieuw minimabeleid dat aan 
voorgaande voldoet. 

Bestuurlijke toezeggingen 
In de zomer wordt een campagne gestart om het bereik van de doelgroep te vergroten. De 
campagne is tot stand gekomen in direct dialoog met de partners uit de stad en is het antwoord 
van de stad op motie 24. 
Parallel hieraan is een afspraak met het PMO gemaakt over het vergroten van het bereik minima in 
2015. 

Financiering huiswerkbegeleiding 
De regeling huiswerkbegeleiding kent oorspronkelijk een eigen bijdrage. Van het heffen van de 
eigen bijdrage is in januari 2014 tijdelijk afgezien. Uit de evaluatie blijkt nu dat de regeling 
huiswerkbegeleiding veel minder wordt gebruikt dan vooraf inschat, terwijl er geen eigen bijdrage 
wordt gevraagd. Het schrappen van de eigen bijdrage heeft dus niet geleid tot zo'n grote toeloop 
op de regeling dat het budget hierdoor is overschreden. 

Tot slot 
Op korte termijn stuur ik het bestedingsvoorstel minimagelden naar de raadscommissie waarin de 
financiële kaders zichtbaar worden waarbinnen het huidige beleid en aankomende veranderingen 
moeten passen. Hierover ga ik graag met u in gesprek. 
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