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Onderwerp
Toezegging rekenvoorbeeld kosten om de HaarlemPas voor meer 
inkomensgroepen beschikbaar te maken.

Soort: Toezeggingen
Nummer: 2019/788210
Programmanummer
3.2 Inkomen

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum
Commissie samenleving d.d. 27-9-2019

Indiener/Fractie

Omschrijving
Wethouder Roduner zegt toe voor de begroting te komen met een 
rekenvoorbeeld waarin beschreven staat wat de kosten zijn voor het 
beschikbaar maken van de HaarlemPas voor groepen 1. met een 
inkomen van 150% van wat de grens nu is voor het in aanmerking 
komen voor de pas, en 2. voor Haarlemmers met een modaal 
inkomen.

Afdeling
SMSR
Verantwoordelijke
Kraan, A.L. van der
Email
alkraan(5)haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5114061

Stand van Zaken/afdoening
de kosten voor het beschikbaar stellen van de HaarlemPas voor Haarlemmers met een inkomen tot 
150% worden geraamd op € 13.211.000. De kosten voor het beschikbaar stellen van de HaarlemPas 
voor Haarlemmers tot een modaal inkomen worden geschat op € 20.256.000.
Zie voor de uitwerking van de berekening de bijlage.

Afdelingsmanager Meijer, M. 31-10-2019 17:42:52 Meijer, M.

Portefeuillehouder s /// Azwi Roduner, F.J.
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Doorrekening inkomensgrenzen minimabeleid Haarlem.
Voor deze doorrekening zijn als uitgangspunt de cijfers uit 2018 gebruik; het laatste volledige boekjaar.

Modaal:
Het modaal inkomen 2019 volgens het CPB is € 36.000. Per maand is dit bruto € 2.769 en netto ongeveer € 
2.174.

Niveau inkomen Norm Bruto jaarinkomen ca bedragen Netto per maand
alleenstaande gehuwd alleenstaand gehuwd

Bijstandsniveau 100% € 16.000 €21.000 €975 €1.392
Minima Haarlem
2018

115% € 18.500 € 24.400 1.121 € 1.600

Minima Haarlem
2019

120% € 19.400 €25.000 € 1.170 €1.671

Net boven minima 130% €21.000 € 27.600 €1.267 € 1.810
Modaal gemiddeld 200% €36.000 €2.174

Gemiddeld modaal van 200% is feitelijk opgebouwd uit:
Modaal alleenstaande: netto € 2.174 is 212% van de bijstandsnorm voor een alleenstaande.
Modaal gehuwden: opgebouwd uit het netto inkomen van € 2.174 voor de ene partner. Daar komt de 
algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner bij van € 49 per maand. Dit brengt het 
totaal per maand op € 2.223. Dit is 182 % van de bijstandsnorm voor gehuwden.

Totaal aantal minima in Haarlem
Het totaal aantal huishoudens in Haarlem is 77.222.
Uit de minimascan 2018 van Stimulansz1 blijkt dat er in Haarlem:

5.572 huishoudens zijn met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm,
9.030 huishoudens zijn met een inkomen tot 115%,
9.976 huishoudens zijn met een inkomen tot 120%,
11.813 huishoudens zijn met een inkomen tot 130% en
15.325 huishoudens zijn met een inkomen tot 150% (maximaal percentage in minimascan).

Niet bekend is hoeveel Haarlemse huishoudens 'modaal zijn', dus een inkomen hebben tot 200%. Tussen 100 en 
150% is de toename 9.753 huishoudens. Als we dit lineair doortrekken dan ramen we het aantal Haarlemse 
huishoudens tot 200% op 25.078. Hierbij is sprake van aannames, daarbij kan een grote foutmarge optreden.

1 De minimascan geeft alleen een overzicht van het inkomen zonder eventueel vermogen. Een aantal huishoudens heeft 
vermogen boven de vrijlatingsgrens van € 6.120 voor alleenstaanden en € 12.240 voor (eenouder)gezinnen.
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Berekening benodigde budget verhoging inkomensgrens naar 150 en 200%
In 2018 is in totaal € 8.807.000 uitgegeven gebaseerd op een inkomensgrens tot 115%. Dot waren 
verstrekkingen voor de minimaregelingen, bijzondere bijstand, de financiële bijdrage voor de gemeentelijke 
zorgpolis en organisatiekosten. Bij de berekening van de verhoging van de inkomensgrenzen naar 120% 
ingaande 2019 is gerekend met het bereik van 73% uit 2017. Uiteindelijk was in 2018 het bereik 80%.
Bij aanname dat van de doelgroepen tussen de 115 en 200% ook 73% wordt bereikt en dat alle bestaande 
regelingen voor iedereen beschikbaar zijn, is aan extra budget nodig:

Inkomens
grens

Aantal
gezinnen

Stijging t.o.v. 115% (inkomensgrens
2018) bij bereik 73%

Benodigd budget

115% 9.030 7.200 gezinnen daadwerkelijk bereikt 80% €8.807.000 (realisatie 2018)
130% 11.813 2.783 gezinnen x 73% = 2.031 gezinnen. 

Toename aantal gezinnen is 22%
€ 1.937.0002 + 8.807.000 = € 10.744.000

150% 15.325 6.295 gezinnen x 73% = 4.595 gezinnen. 
Toename aantal gezinnen is 50%

€ 4.404.000 + 8.807.000 = € 13.211.000

200% 25.078 16.048 gezinnen x 73% = 11.715 gezinnen 
Toename aantal gezinnen is 130%

€ 11.449.000 + € 8.807.000 = €
20.256.000

2 Bij deze berekening is uitgegaan van de daadwerkelijke uitgaven 2018 en verwachte bereik van 73%. Eerdere raming van 
de kosten van de stijging van 115% naar 130% die zijn gemaakt in voorjaar 2018,waren gebaseerd op de begroting 2017 en 
gerealiseerde bereik van 73% in 2017.
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