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Geadviseerd besluit 

1. In te stemmen met de voorstellen in de nota 'Naar een integraal en activerend minimabeleid 

2015 t/m 2018'.  

 

Toelichting op beslispunten 

Aan u  is toegezegd het minimanbeleid integraal te herijken, zodat dit een samenhangend pakket 

van maatregelen is waarmee inwoners in onze gemeente met een laag inkomen worden 

ondersteund in hun maatschappelijke participatie. In de huidige uitvoeringspraktijk zijn de 

maatregelen voor het ondersteunen van minima gefragmenteerd en niet in samenhang opgepakt. 

De hoofdlijn van de nota is dat wij meer maatwerk gaan leveren in het ondersteunen van onze 

inwoners om hun maatschappelijke participatie en betrokkenheid hoog te houden. Daarbij is er 

specifiek gekeken naar hoe wij vooral ook kinderen die opgroeien in een situatie waarin er sprake 

is van een laag inkomen in de basis gelijke startkansen kunnen geven als alle andere kinderen in 

Renkum.  

We volgen daarbij de ambities van het coalitieakkoord en de kadernota ‘De kunst van samen leven 

in de gemeente Renkum’.  

Voor de voorstellen in deze nota geldt daarmee dat: 

• er specifiek aandacht is voor opgroeiende kinderen; 

• de armoedeval zoveel mogelijk moet worden voorkomen; 

• de uitvoeringskosten zo laag mogelijk zijn; 

• overlap en dubbelingen zoveel mogelijk worden vermeden; 

• de gemeente regie voert en waar mogelijk de uitvoering bij partners neerlegt.  

• plannen binnen het beschikbare budget uitvoerbaar moeten zijn. 

 

Praktisch gezien betekent dit dat we voorstellen om de RenkumKaart te vervangen door de 

Gelrepas en afscheid te nemen van het Jeugdsportfonds. Ook de afspraak in het coalitieakkoord om 

deel te nemen aan het Jeugdcultuurfonds wordt verruild met de Gelrepas. Dit omdat de 

vergoedingensystematiek binnen de Gelrepas gelijk ligt aan de vergoedingen vanuit beide 

genoemde fondsen.  
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Stichting Leergeld heeft een aanbod voor schoolgaande kinderen dat deels  niet aanwezig is in de 

Gelrepas.  Door te schuiven met het budget dat tot en met 2014 werd ingezet voor de regeling 

kosten schoolgaande kinderen, die per 2015 niet meer is toegestaan binnen de Participatiewet, 

creëren we nieuwe mogelijkheden binnen Stichting Leergeld voor gerichte ondersteuning van het 

kind.  

 

De voorstellen die in de nota worden gedaan voor een integraal en samenhangend minimabeleid in 

Renkum zijn:  

1. De bovengrens van het inkomen om in aanmerking te komen voor een regeling in het 

kader van het minimabeleid van de gemeente Renkum stellen op 120% van de 

toepasselijke bijstandsnorm.  

2. In relatie tot het bestrijden van financiële effecten van een verminderde gezondheid: 

a. Bij de besteding van het gemeentelijk budget voor Wtcg en CER te kiezen voor: 

1. Een maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten binnen de Wmo.  

2. Het verstrekken van individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte 

en noodzakelijke kosten.   

3. De besteding van Gelrepas uit te breiden met lidmaatschappen van 

patiëntenverenigingen, belangenbehartigers, kruisverenigingen of ouderenbonden, 

waardoor zij goed geïnformeerd blijven en toegang hebben tot voor hun relevante 

voorzieningen en eventuele kortingen. 

b. De inkomensgrens voor deelname aan de CZM via Menzis op te hogen naar 120% van 

de toepasselijke bijstandsnorm. 

3.  Voor de vaststelling van de hoogte van de  Individuele Inkomenstoeslag  (Participatiewet) 

in 2015 aan te sluiten bij: 

a. de bestaande tegemoetkomingen voor echtparen, alleenstaande ouders en de 

alleenstaanden uit 2014;  

b.  en daar waar sprake is van kostendelers,  het bedrag dat gekoppeld is aan het aantal 

kostendelers op grond van de Participatiewet. 

4. Kiezen voor de Gelrepas voor deelname aan activiteiten op het gebied van cultuur, sport, 

educatie en recreatie. 

5. In het kader van preventie van en nazorg bij schulden, jaarlijks een budget van maximaal  

€ 10.000, - beschikbaar stellen om initiatieven gericht op preventie en nazorg te faciliteren 

met speciale aandacht voor jongeren.  

 

 

Beoogd effect 

Het effect van de voorstellen in deze nota is dat mensen met een laag inkomen kunnen 

participeren aan de samenleving. Daarbij wordt voor de diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, 

volwassenen met een laag inkomen, chronisch zieken en gehandicapten, langdurig werklozen, 

ouderen en mensen in een schuldregelingstraject) een passend aanbod gecreëerd op het terrein  

van sport, lidmaatschap van een vereniging, cultuur, educatie en recreatie. Ook wordt voorzien in 

een fonds om burgerinitiatieven gericht op preventie en nazorg financieel mee te ondersteunen. 
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Kader 

Het kader voor deze nota wordt gevormd door artikel 108 Gemeentewet, de Participatiewet, de 

Wmo, de Kadernota Sociaal Domein ‘De kunst van het samen leven’ en het coalitieakkoord 2014 – 

2018 ‘Veranderend Renkum’. 

 

Argumenten 

1. Vaststelling van deze nota draagt bij aan samenhang en afstemming tussen de 

verschillende voorzieningen in  het kader van het integraal minimabeleid. 

2. De ambities van het coalitieakkoord en de uitgangspunten worden vertaald in concrete 

acties. 

3. Er is een één op één relatie tussen verstrekkingen en gewenst resultaat. 

 

 

Kanttekeningen 

N.v.t.  

 

Draagvlak 

De nota integraal minimabeleid is ter advisering voorgelegd aan de WMO en WWB Adviesraad. Op 

het moment van aanlevering van de documenten zijn de adviezen nog niet terug ontvangen. 

Aanlevering van de adviezen, voorzien van een reactie van het college zal plaatsvinden voor 

behandeling van deze nota in de commissie Inwoners van 14 november 2014.  

 

Aanpak/Uitvoering 

Na vaststelling van de nota worden de gesprekken gevoerd met  Arnhem inzake de Gelrepas, 

Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.  De informatievoorziening en 

voorlichting van inwoners en maatschappelijke partners wordt opgestart.  

 

Communicatie 

Uw besluit wordt gepubliceerd en ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage. 

 

Financiële consequenties 

De begroting van de kosten van de beleidsvoorstellen in deze nota gaan uit van de volgende 

uitgangspunten: 

1. De doelgroep wordt verruimd tot de doelgroep met een inkomen tot 120% van de 

toepasselijke uitkeringsnorm c.q. wettelijk minimumloon. Dit betekent een stijging van de 

doelgroep tot ongeveer 2300 inwoners uit Renkum 

2. Wij gaan er in de prognose van uit dat in 2015 ongeveer 40% (920 volwassenen en hun 

kinderen) van deze doelgroep gebruik gaat maken van deze regelingen. De verwachting is dat het 

bereik in de jaren 2016 tot en met 2018 verder zal toenemen naar ongeveer 50% van de 

doelgroep. 

3. Een bedrag van € 150.000,-  (is in totaal € 450.000,-) van de gelden die zijn overgeheveld 

van het rijk naar de gemeente vanwege de overdracht van taken uit de Wtcg en de CER , wordt 

besteed  het minimabeleid ter ondersteuning van activiteiten en vergoeding van kosten ten 

behoeve van de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten. 
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In de begroting kijken we naar het jaar 2015 als overgangsjaar, waarin wij wel rekening houden 

met een toename van het aantal aanvragen voor individuele bijzondere bijstand, maar nog geen 

wijzigingen doorvoeren in de afspraken met bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds en Stichting 

Leergeld. Dit omdat we in voorstel 7 aangeven dat aansluiting bij de Gelrepas (voorstel 6) nader 

onderzoek noodzakelijk maakt naar de afspraken die we met het Jeugdsportfonds, Stichting 

Leergeld en eventueel het Jeugdcultuurfonds maken. Dubbelingen in de verstrekkingen moeten 

immers worden voorkomen. 

 

Prognose inzet integraal minimabeleid 

 

 2015 2016 - 2018  

Bijzondere bijstand  

 400.000 400.000 

RenkumKaart 

 70.000  

Gelrepas1 

 40.000 80.500 

Individuele inkomenstoeslag 

 125.000 125.000 

Collectieve 

Ziektekostenverzekering 25.000 30.000 

Jeugdsportfonds 

 12.500  

Stichting Leergeld 

 5.000 20.000 

Stichting Jeugdland 

 3.000 3.000 

Initiatieven preventie en nazorg  

 10.000 10.000 

Totaal 682.500 678.500 

 

In deze begroting is rekening gehouden met de keuze om de RenkumKaart te vervangen door de 

Gelrepas en af te zien van deelname aan Jeugdportfonds en  Jeugdcultuurfonds. Zorgvuldige 

implementatie van de Gelrepas kost een half jaar voorbereidingstijd. Introductie van de Gelrepas 

kan pas per 1 juli 2015 plaatsvinden.  

Vanwege de uitbreiding van taken voor Stichting Leergeld t.b.v. buitenschoolse activiteiten  en 

specifieke kind gerelateerde pakketten is dit budget opgehoogd met € 15.000,-.  

 

 

Juridische consequenties 

N.v.t.  

 

WMO-aspecten 

Door het vaststellen van deze nota minimabeleid worden inwoners met lage inkomens in staat 

gesteld maatschappelijk te participeren met een gevarieerd pakket aan voorzieningen en diensten 

waar zij gebruik van kunnen maken. Iedere doelgroep kan er zaken van zijn gading in aantreffen.  

Als we kiezen voor aansluiting bij de Gelrepas is er een directe koppeling tussen het middel en het 

gewenste doel: maatschappelijke participatie. 

                                                 
1
 Aansluiting bij de Gelrepas vraagt een voorbereidingstraject van een half jaar. Reden waarom wij in dat geval niet eerder aansluiting 

zoeken dan per januari 2016. 
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Duurzaamheid 

N.v.t.  

 

Effect op vermindering regeldruk 

Door in te stemmen met dit voorstel wordt de administratieve druk voor burgers verlicht. Er 

behoeft geen verantwoording meer plaats te vinden over de besteding van de middelen.  

 

 

Alternatieven  

N.v.t.  

 


