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Inkomensgrens voor huiswerkbegeleiding

Geachte leden,

Met deze brief informeer ik u met de aan u toegezegde informatie over de 
inkomensgrens voor de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding.
In november 2017 is bij de behandeling van de Programmabegroting de motie 
‘Maak werk van huiswerk’ (motie 36) ingediend en na de toezegging over meer 
toelichting ingetrokken.

Inkomensgrens:
De inkomensgrens die wordt gehanteerd voor de tegemoetkoming 
huiswerkbegeleiding sluit aan bij de inkomensgrens van de HaarlemPas.
De inkomensgrens van 115% (netto zonder vakantiegeld) is:

• voor een echtpaar € 1.534 (bij 130% zou dit € 1.734 zijn)
• voor een alleenstaande ouder €1.125 (bij 130% zou dit € 1.272 zijn) 

Overigens is dit zonder de toeslag voor alleenstaande ouders die onderdeel 
uitmaakt van het kindgebonden budget.

Door aan te sluiten bij de inkomensgrens van de HaarlemPas hoeven mensen geen 
informatie meer te verstrekken over hun inkomen en vermogen wanneer zij een 
beroep doen op de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding. Dit hoeft bij de aanvraag 
ook niet meer gecontroleerd te worden. Dit scheelt daardoor flink in de 
uitvoeringskosten.

Aantallen kinderen:
Uit de minimascan 2017 van Stimulans blijkt dat er in Haarlem 2.383 gezinnen zijn 
met kinderen tot 18 jaar en een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm.
Er zijn 2.888 gezinnen met kinderen tot 18 jaar en een inkomensgrens van 125% 
(130% is niet beschikbaar).
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Een stijging van 115 naar 125% levert 505 gezinnen extra op, naar 130% 
geëxtrapoleerd zou dit een stijging naar 760 extra gezinnen zijn.
De totale stijging van gezinnen die tot de doelgroep behoren is 32% tot 3.143 
gezinnen.

Aan huiswerkbegeleiding wordt in 2017 € 61.900 uitgegeven, een stijging van 32% 
komt op € 20.000. Daarnaast zouden ook de uitvoeringslasten stijgen omdat er meer 
aanvragen worden ingediend én omdat de afhandeling complexer is aangezien ook 
het inkomen en vermogen moet worden beoordeeld van de mensen zonder 
HaarlemPas.
In 2017 worden de budgetten minimabeleid en bijzondere bijstand volledig besteed 
er is daardoor geen ruimte in de budgetten.

Aantal kinderen zonder inkomensgrens:
Als we rekenen zonder inkomensgrens van de ouders en alleen met leerlingen op 
voortgezet onderwijs dan gaat het om 8.336 Haarlemse leerlingen.

Conclusie:
Als alle leerlingen ongeacht het inkomen van de ouders in aanmerking komen voor 
huiswerkbegeleiding van € 100 per leerling per maand, gedurende acht maanden 
per jaar dan komen de kosten voor de gemeente op € 6.668.800. Zoals u zult 
begrijpen is hiervoor geen ruimte in de begroting.
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