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Geadviseerd besluit
1. De beleidsnota Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021–2025 

vaststellen.

2. Vaststellen een mogelijk voordeel in de jaarrekening 2021 binnen de budgetten 

Armoedebestrijding kinderen en GelrePas tot een bedrag van maximaal € 45.000 te 

bestemmen voor de uitvoering van de GelrePas in 2022.

Toelichting op beslispunten
Vanuit de Kadernota Sociaal Domein 2020–2022 is afgesproken om het staande minimabeleid door 
te ontwikkelen. De volgende ontwikkelingen vormen de aanleiding hiervoor:

 Financiële risico’s door maatschappelijke veranderingen
De risico’s op verlies/vermindering van het inkomen en/of (in relatie hiermee) het ontstaan van 
(problematische) schulden lijken groter te worden. Onverwachte gebeurtenissen, zoals een 
echtscheiding, een ernstig ziekte/ongeval of een verandering in wet- en regelgeving kan leiden 
tot grote financiële veranderingen die voor mensen moeilijk op te vangen zijn. Daarnaast zijn 
steeds meer inwoners afhankelijk van flexwerk, waardoor zij in een structureel onzekere positie 
verkeren. Op dit moment is de coronapandemie een zeer recente maatschappelijke 
ontwikkeling, waarvan we nog niet volledig weten wat de (financiële) gevolgen zullen zijn voor 
onze inwoners op korte en lange termijn;

 Grote gevolgen voor kinderen die opgroeien in armoede
Het opgroeien in armoede hetzij door een laag inkomen hetzij door schuldenproblematiek heeft 
voor kinderen grote gevolgen. Ouders van deze kinderen hebben vaak onvoldoende geld om 
hun kinderen mee te laten doen met wat de maatschappij normaal vindt. Dit heeft een 
negatieve invloed op de mentale gezondheid en het welzijn van deze kinderen;

 Evaluatieonderzoek door het KWIZ
In 2019 is er in opdracht van de gemeente Renkum evaluatieonderzoek uitgevoerd door het 
KWIZ naar het beleidsplan Naar een integraal en activerend minimabeleid 2015–2018. Uit het 
evaluatieonderzoek kwamen diverse verbeterpunten naar voren, die we verwerken in de nota 
Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021–2025.

Het is de ambitie van de gemeente Renkum dat al onze inwoners kunnen deelnemen aan de 
samenleving. We willen voorkomen dat een laag inkomen, (problematische) schulden of armoede 
er de oorzaak van is dat inwoners niet mee kunnen doen in de gemeente Renkum. Het doel is om 
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te voorkomen dat inwoners in armoede en/of (problematische) schulden terechtkomen, en armoede 
waar nodig verzachten en bestrijden.

Beoogd effect
De beleidsnota Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021–2025 heeft het 

karakter van een visiedocument en beoogt hiermee een beleidskader te schetsen waarbinnen de 

gemeente Renkum de komende jaren haar beleid vorm kan geven aansluitend op de hulpvraag en 

de behoefte van onze inwoners met een laag inkomen en/of (problematische) schulden.

Kader
Deze nota is geschreven binnen het kader van de opdracht vanuit de Kadernota Sociaal Domein 

2020–2022 om de beleidsnota Naar een integraal en activerend minimabeleid 2015–2018 door te 

ontwikkelen. De visie en ambitie zoals geschetst in de Kadernota Sociaal Domein 2020-2022 is in 

de nu gepresenteerde nota vertaald en nader uitgewerkt naar het integrale terrein van het 

minimabeleid. Hieronder wordt verstaan beleid re-integratie, minimabeleid en beleid 

schulddienstverlening.

Argumenten
Met het vaststellen van de nota Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021–2025:

1. Sluiten we beter aan bij maatschappelijke veranderingen in onze gemeente, en daarmee bij 
de hulpvraag en de behoefte van onze inwoners. Dit doen we door het bewerkstelligen van 
flexibel beleid;

2. Voorkomen we dat kinderen de dupe worden van armoede en/of (problematische) schulden 
van hun ouder(s)/verzorger(s). Dit doen we o.a. door het Kindpakket uit te breiden;

3. Stimuleren we dat inwoners gaan (deeltijd) werken, zorgen we dat werken loont en 
ontwikkelen we de GelrePas door, waardoor er meer keuzevrijheid, gebruiksgemak en een 
aantrekkelijker aanbod is voor de pashouders;

4. Hebben we meer aandacht voor de doelgroepen; kinderen en jongeren, werkende armen, 
bijstandsgerechtigden, ouderen en inwoners die een hoger inkomen hebben dan 120% van 
het WSM, maar moeilijk rond kunnen komen;

5. Besteden we meer tijd aan en hebben we meer aandacht voor samenwerking met inwoners 
en netwerkpartners.

Kanttekeningen
1. Er zijn beperkte middelen om de gewenste doorontwikkeling vorm te geven in het licht van de 

ambities die we in deze nota uitspreken.
Dit plan bevat gewenste doelen en acties, waarvoor ook budget/tijd nodig is. 

2. De gemeente voert geen inkomenspolitiek, dit is voorbehouden aan het rijk.
Het rijk beslist over de hoogte van het wettelijk minimumloon, de bijstandsuitkeringen en de 
hoogte van de toeslagen. Als gemeente kunnen wij slechts aan de zijlijn invloed uitoefenen op 
de financiële armslag die inwoners met een laag inkomen hebben. Wél kunnen wij inzetten op 
maximale financiële zelfredzaamheid van onze inwoners o.a. door preventieve maatregelen.

3. Onzekerheid rond de ontwikkelingen van corona.
We weten nog niet wat de gevolgen zullen zijn van de coronapandemie. Ook niet waar het gaat 
om economische gevolgen voor de inwoners. Er zijn voorspellingen dat de coronapandemie 
grote impact zal hebben op het vóórkomen van armoede, tegelijkertijd lijkt de economie zich 
beter te herstellen dan werd verwacht.

4. Bewustzijn rondom ontwikkelingen in het Sociaal Domein
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Het Rijk gaat van de gemeente verwachten dat de problemen in zijn totaliteit worden bekeken 
en worden aangepakt. Deze integrale aanpak leidt tot ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De 
ontwikkelingen in het Sociaal Domein, zoals de jeugdzorg, kunnen invloed hebben op het 
voorgestelde beleid. Het College informeert de Raad hierover waar nodig. 

Draagvlak
De conceptnota is besproken tijdens een netwerkbijeenkomst met de netwerkpartners. Aan deze 
bijeenkomst hebben ook leden van de Adviesraad Sociaal Domein deelgenomen. De 
netwerkpartners kunnen zich vinden in onze lijn. Deskundigen die bij dit voorstel betrokken zijn, zijn 
het eens met onze voorstellen.

Aanpak/Uitvoering
De beleidsnota heeft het karakter van een visiedocument. Na vaststelling van deze nota zal deze 
verder uitgewerkt worden in uitvoeringsplannen.

Communicatie
Communicatie over hoe wij het integraal en activerend minimabeleid gaan door ontwikkelen gaat 
via verschillende kanalen, waaronder de gemeentelijke website, onze netwerkpartners, de 
minimafolder en de folder over het Kindpakket.

Financiële consequenties
In de meerjarenbegroting van het minimabeleid waarvan de beleidsnota Doorontwikkeling integraal 

en activerend minimabeleid 2021–2025 een uitwerking is, staan de budgetten vermeld. Voor 2021 

is het budget GelrePas incidenteel verhoogd met € 39.000 om de financiële consequenties van de 

stijging van het gebruik van de GelrePas op te vangen. Verwacht wordt dat het bijgestelde budget 

voor het grootste gedeelte ingezet zal worden. Voor dit jaar verwachten wij binnen de budgetten 

GelrePas en Armoedebestrijding kinderen nog een mogelijk incidenteel voordeel van € 45.000, 

voornamelijk door vaststelling en afrekening van subsidies in het vierde kwartaal van dit jaar. Dit 

voordeel zal u gemeld worden in de jaarrekening 2021. Wij stellen u voor dit voordeel van € 45.000, 

vooruitlopend op uw integrale besluitvorming over de jaarrekening 2021, medio juni 2022, 

beschikbaar te houden voor de uitvoering van de GelrePas 2022.

Juridische consequenties
Niet van toepassing.

WMO-aspecten
Het leven van een laag inkomen en/of met (problematische) schulden zorgen ervoor dat het 
moeilijk is om te participeren in de samenleving. Meedoen kost nou eenmaal geld. We faciliteren de 
inwoner om (zoveel als mogelijk) op eigen kracht uit armoede en (problematische) schulden te 
komen. We ondersteunen inwoners die dat willen, tijdelijk die in staat zijn om zelf uit armoede en/of 
(problematische) schulden te komen en langdurig voor hen die dat niet kunnen. Met deze 
beleidsnota willen wij voorkomen dat inwoners in armoede leven en armoede verzachten en 
bestrijden, door inwoners die dat willen te ondersteunen bij het blijven participeren in de gemeente 
Renkum.

Gezondheid
Deze beleidsnota is van invloed op de armoedeproblematiek in de gemeente Renkum. Inwoners 
met een laag inkomen en/of (problematische) schulden hebben financiële stress. Dit wordt 
verergerd door het feit dat er een taboe rust op het hebben van weinig financiële middelen en 
betalingsachterstanden of (problematische) schulden. Financiële stress heeft invloed op de 
gezondheid van mensen. Deze stress kan leiden tot bijvoorbeeld schaamte, eenzaamheid en 
andere gezondheidsklachten. Het hebben van weinig financiële middelen en/of (problematische) 
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schulden maakt het moeilijk om deel te nemen aan de samenleving. Meedoen kost nou eenmaal 
geld. Hierdoor raken inwoners steeds verder geïsoleerd, wat slecht is voor het (mentale) welzijn van 
de inwoner.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven 
Het is de nadrukkelijke opzet van dit beleidsplan om op een flexibele wijze het beleid de komende 
jaren vorm te kunnen geven binnen de uitgangspunten van de nota. Dit dient wel plaats te vinden 
binnen het huidige financiële kader.
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