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Inleiding 

Gemeenten hebben de zorgplicht om de leefsituatie en het toekomstperspectief van kwetsbare 
burgers die in armoede verkeren, te verbeteren. Daarnaast hebben zij de taak en het belang om 
prikkels te geven aan burgers om zoveel zelfstandig in hun levensonderhoud te laten voorzien. 
De regering heeft extra middelen ter beschikking gesteld voor de intensivering van het armoede- 
en schuldenbeleid van de gemeenten.  
 
Het minimabeleid is ook in de gemeente Renkum een actueel thema. De gemeente wenst een 
evaluatie van het beleidsplan “Naar een integraal en activerend minimabeleid 2015 – 2018”. De 
gemeente wil weten wat de effecten zijn van het landelijke en lokale beleid op de inkomens van 
de minima en op de inkomensgroep (van werkenden) die daar net boven zit. In het bijzonder gaat 
hierbij de aandacht uit naar de armoedeval: op welk moment treedt deze op en welke 
huishoudens worden hierdoor getroffen? Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen: 
Armoede Index, Inkomenseffect Rapportage, enquête en een analyse naar de collectieve 
zorgverzekering.  

Methodiek Armoede Index 

De Armoede Index is een door KWIZ ontwikkeld analysemodel. Deze index wordt samengesteld 
op basis van een combinatie van gemeentelijke gebruiksgegevens, geëxtrapoleerde CBS-
gegevens en kengetallen op basis van ervaringscijfers bij andere gemeenten. Belangrijke 
toegevoegde waarde is dat we door het CBS een query hebben laten uitvoeren op basis van de 
vermogens. Hiermee komen alleen de huishoudens in beeld die een vermogen hebben dat past 
binnen de grenzen van de Participatiewet. Resultaat een schatting van het aantal 
minimahuishoudens dat tot de doelgroep van het minimabeleid behoort. Dit zijn de 
minimahuishoudens op 1 januari 2019 met een inkomen tot maximaal 120 procent Wsm en een 
vermogen binnen de grenzen van de Participatiewet. Daarnaast wordt het gebruik van de 
regelingen in 2018 weergegeven, op basis van aantallen die door de gemeente zijn aangeleverd. 
Vergelijkingen met andere gemeenten die worden gedaan zijn gebaseerd op ervaringscijfers van 
KWIZ bij onderzoeken bij andere gemeenten. 

Methodiek Inkomenseffect Rapportage 

Voor negen verschillende huishoudtypen met vijf verschillende inkomens ten opzichte van het 
Wettelijk sociaal minimum worden de effecten berekend. Met behulp van landelijke 
inkomensnormen, landelijke toeslagen en informatie over gemeentelijke regelingen is per 
huishoudtype het inkomen bepaald. Voor de vaste uitgaven is uitgegaan van cijfers en normen 
van het Nibud. Voor de ander uitgaven is waar mogelijk gebruikgemaakt van lokale tarieven 
(zoals huur en waterschapsbelasting). Tenslotte worden de gemeentelijke regelingen omgezet in 
een maandbedrag. Op die manier ontstaat per huishoudtype een overzicht van de inkomsten en 
uitgaven per maand.  

Methodiek enquête 

De doelgroep van het onderzoek bestaat uit inwoners van de gemeente Renkum die in 2018 een 
voorziening hadden vanuit de Participatiewet. Dat zijn in totaal 971 huishoudens. In mei 2019 
hebben alle 971 inwoners die tot de doelgroep behoren een brief over het onderzoek gekregen. 
Deze brief was tevens de uitnodiging om deel te nemen aan de vragenlijst. Er is door de 
gemeente voor gekozen om de vragenlijst niet op papier mee te sturen met de uitnodigingsbrief. 
De vragenlijst kon online worden ingevuld. Wanneer het voor de inwoners niet mogelijk was om 
de vragenlijst online in te vullen, was het mogelijk om de vragenlijst op te halen op een van de 
aangegeven locaties of werd op verzoek van de inwoner de schriftelijke vragenlijst per post 
toegestuurd. Na vier weken is een herinneringsbrief verstuurd aan de gehele doelgroep met 
daarin nogmaals het verzoek om mee te doen aan het onderzoek, indien men dat nog niet had 
gedaan. Hierbij is ervoor gekozen om de vragenlijst op papier mee te sturen om de respons te 
verhogen.  
 
In de vragenlijst komen verschillende thema’s aan bod, zoals de minimaregelingen, zorgkosten, 
werk en algemene vragen. Aan het einde van de vragenlijst konden respondenten aangeven of 
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ze kans wilden maken op een van de tien cadeaubonnen en/ of meer informatie willen over de 
regelingen, extra ondersteuning willen krijgen of een gesprek met een consulent/ coach.  

Respons vragenlijst 

234 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is 24 procent van de doelgroep van 971 
huishoudens. Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken over de gehele doelgroep te kunnen 
doen. Gemiddeld is de respons bij klanttevredenheidsonderzoeken onder deze doelgroep 25 
procent bij andere onderzoeken die zijn uitgevoerd door KWIZ.  

Methodiek analyse collectieve zorgverzekering 

Voor de cijfermatige analyse is gebruikgemaakt van data van de gemeente Renkum en data van 
BS&F over het gebruik en de gebruikers van de collectieve zorgverzekering. BS&F werkt samen 
met gemeenten en zorgverzekeraars bij de uitvoering van hun afspraken over de gemeentepolis. 
Op basis van cijfers die zijn aangeleverd door de gemeente, aangevuld met de ervaringscijfers 
van KWIZ, is daarnaast een schatting gemaakt van het bereik van de collectieve zorgverzekering. 
Daarnaast is de enquête gebruikt om de mening en ervaring van de inwoners over de collectieve 
zorgverzekering te meten.  

Leeswijzer 
Na de samenvatting wordt in het eerste hoofdstuk de doelgroep voor het minimabeleid in beeld 
gebracht. In het tweede hoofdstuk gaan we in op het gebruik van de minimaregelingen. In 
hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethodiek van de Inkomenseffect Rapportage nader toegelicht. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de inkomenseffecten van zowel de landelijke als lokale 
inkomensondersteunende regelingen beschreven. In de hoofdstukken 5 tot en met 8 wordt per 
hoofdstuk een thema uit de vragenlijst weergegeven en in hoofdstuk 9 is een aantal tips over het 
minimabeleid voor de gemeente opgenomen. Tenslotte volgt in het laatste hoofdstuk een analyse 
over de collectieve zorgverzekering. 
 
In bijlage 1 staat de systematiek van de Armoede Index beschreven en in bijlage 2 staat per 
huishoudtype het financieel maandoverzicht.  
 
Omdat niet iedere vraag uit de enquête door elke respondent is ingevuld geven we bij veel 
vragen het aandeel per antwoordcategorie weer. Dit is het aantal respondenten dat het antwoord 
gaf, afgezet tegen alle respondenten die de vraag hebben ingevuld. Daarvoor laten we iedereen 
die de vraag niet van toepassing vond (en als antwoord ‘gaat niet over mij’ heeft ingevuld) ook 
buiten beschouwing. Dit komt de leesbaarheid en inhoudelijke analyse ten goede. Bij de titel van 
de grafiek of tabel geven we weer hoeveel respondenten de vraag hebben beantwoord (N=..). 
Daarbij tellen de respondenten die de vraag niet van toepassing vonden dus niet mee. Wanneer 
er meerdere stellingen of vragen in een grafiek worden weergegeven, dan wordt er gekeken naar 
het laagste aantal respondenten (Nmin=..).  
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Samenvatting 

S1.1 Doelgroep en bereik van de regelingen 

Minimahuishoudens  

Naar schatting hebben 1.450 huishoudens in de gemeente Renkum op 1 januari 2019 een inkomen 
tot 120 procent van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm), dat is 10 procent van alle huishoudens 
in de gemeente en dat ligt onder het landelijk gemiddelde van 14 procent. Deze huishoudens 
hebben een vermogen binnen de grenzen van de Participatiewet. 900 huishoudens daarvan 
hebben een inkomen tot 100 procent Wsm. Naar schatting wonen er 580 kinderen tot 18 jaar in de 
minimahuishoudens tot 120 procent Wsm, dat is 9,3 procent van alle kinderen in de gemeente.  
 
Van de 1.450 huishoudens met een inkomen tot 120 procent Wsm heeft ruim een derde (37 
procent), 530 huishoudens, een bijstandsuitkering. 400 huishoudens hebben een AOW-uitkering 
en de overige 520 huishoudens krijgen een andersoortig inkomen, bijvoorbeeld uit de WW of een 
baan. 57 procent van de minimahuishoudens is alleenstaand en bijna een kwart heeft 
thuiswonende kinderen.   

Gebruik en bereik minimaregelingen 

In onderstaande tabel wordt het gebruik en bereik van de verschillende gemeentelijke 
minimaregelingen in 2018 weergegeven. 
 

Regeling Gebruik in 2018 
Bereik onder de 

doelgroep 
Kwijtschelding 1.121 huishoudens 77% 
Bijzondere bijstand 419 huishoudens 29% 
Individuele inkomenstoeslag 297 huishoudens 69% 
Collectieve zorgverzekering 643 huishoudens 44% 
Gelrepas volwassenen 984 volwassenen 57% 
Gelrepas kinderen  350 kinderen  76% 
Jeugdfonds sport en cultuur 53 kinderen 12% 
Kindpakket 337 kinderen 73% 
Meerkosten personen met een 
beperking of chronische problemen 

40 huishoudens - 

 

 Het bereik van de kwijtschelding ligt met 77 procent in lijn met het bereik van 70 à 80 
procent bij de meeste andere gemeenten;  

 419 huishoudens hebben in 2018 een of meerdere verstrekkingen vanuit de bijzondere 
bijstand gekregen, dit is 29 procent van de doelgroep. Dat ligt in lijn met het bereik van 25 
à 30 procent bij de meeste andere gemeenten; 

 297 huishoudens hebben gebruikgemaakt van de individuele inkomenstoeslag, dat is 
69 procent van de doelgroep. Gemiddeld zien we bij andere gemeenten een bereik van 55 
à 60 procent;  

 Het bereik van de collectieve zorgverzekering van 44 procent ligt net boven het gemiddelde 
van 35 tot 40 procent bij veel andere gemeenten; 

 In 2018 hebben 984 volwassenen gebruikgemaakt van de Gelrepas, dat is 57 procent van 
de doelgroep. Gemiddeld zien we voor een dergelijke participatieregeling voor 
volwassenen een bereik van 40 à 45 procent. Het bereik van de Gelrepas voor 
volwassenen in de gemeente Renkum ligt hier dus boven; 

 Er hebben 350 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar gebruikgemaakt van de Gelrepas. 
Afgezet tegen de doelgroep is het bereik 76 procent. Gemiddeld zien we voor een 
participatieregeling een bereik van 50 à 60 procent onder kinderen. Het bereik in de 
gemeente Renkum ligt daar boven; 

 53 kinderen hebben gebruikgemaakt van de Jeugdfonds sport en cultuur. Dit is 12 procent 
van alle kinderen in de gemeente die tot de doelgroep behoren. In de gemeente Renkum 
kan alleen gebruik worden gemaakt van het Jeugdfonds sport en cultuur als het wordt 
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gebruikt voor het behalen van zwemdiploma A of Superspetters. Voor de andere sportieve 
en/ of culturele activiteiten wordt de Gelrepas gebruikt; 

 In 2018 hebben 337 kinderen gebruikgemaakt van het Kindpakket. Dit is 73 procent van 
de doelgroep. Bij de meeste gemeenten is een bereik van 60 procent voor een kindregeling 
gemiddeld. Het bereik in de gemeente Renkum ligt hier dus boven.  

S1.2 Financieel effect 

Het bedrag dat minima aan toeslagen van het Rijk kunnen ontvangen is veel 
hoger dan het bedrag dat ze aan lokale regelingen kunnen ontvangen. 
Financieel gezien is de invloed van de gemeente daarom kleiner dan van het 
Rijk. Het bedrag aan landelijke toeslagen neemt, voor de meeste huishoudens, 
geleidelijk af bij een hoger inkomen. Het recht op de meeste minimaregelingen 
vervalt bij een inkomen boven 120 procent Wsm.  

 
De gemeentelijke regelingen zorgen er voor dat huishoudens (meer) ruimte overhouden voor het 
doen van vrije bestedingen. Per huishoudtype en inkomen verschilt het bedrag dat ze overhouden 
wel aanzienlijk. Paren zonder kinderen, paren met twee kinderen van 8 en 13 jaar en mindervalide 
alleenstaanden met een bijstandsuitkering hebben zonder gemeentelijke bijdrage nagenoeg geen 
geld voor vrije bestedingen. 

Werken loont meestal 

Werken loont in de meeste gevallen: wanneer huishoudens vanuit de bijstand 
gaan werken tegen een loon gelijk aan 110, 120, 130 of 140 procent Wsm, gaan 
de meeste minima er in totaal inkomen op vooruit. Maar niet evenredig. 
Landelijke toeslagen lopen terug en het recht op gemeentelijk regelingen 
vervalt. Het totaal inkomen bestaat uit netto-inkomen, vakantietoeslag, gemeentelijke regelingen 
en landelijke toeslagen.  
 
Uitzondering zijn paren met twee kinderen van 8 en 13 jaar. Zij gaan er niet op vooruit als zij een 
loon verdienen dat gelijk is aan 130 of 140 procent Wsm. Sterker nog, zij gaan er bij een loon gelijk 
aan 130 procent op achteruit ten opzichte van de bijstand en bij een loon gelijk aan 140 procent 
Wsm is het totaal inkomen nagenoeg gelijk aan de bijstandssituatie. Dit komt doordat de landelijke 
toeslagen bij paren sneller teruglopen en zij relatief het meest verliezen aan gemeentelijke 
regelingen. Voor paren met twee jonge kinderen (3 en 8 jaar) geldt dat zij een hoger totaal inkomen 
hebben bij een loon gelijk aan 120 procent Wsm dan bij een loon gelijk aan 130 of 140 procent 
Wsm. Bij iedere inkomensgrens (tot 140 procent Wsm) geldt dat het totaal inkomen wel hoger is 
dan in bij de bijstandssituatie.  
 
Alleenstaanden gaan er relatief het meest op vooruit bij werkaanvaarding vanuit de bijstand en ook 
een alleenstaande ouder ziet een inkomensgroei tegemoet wanneer hij gaat werken tegen een 
loon tot 140 procent Wsm.  
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 Groei in totaal inkomen t.o.v. 100 procent Wsm bij werkaanvaarding1 

 

Eventuele beleidswijzigingen  

Er zijn vier eventuele beleidswijzigingen doorberekend: 
 
Scenario 1: Verruiming inkomensgrens Kindpakket en Gelrepas voor kinderen 
Als de inkomensgrens van het Kindpakket en de Gelrepas voor kinderen wordt verruimd naar 150 
procent Wsm, hebben huishoudens met kinderen en een inkomen tussen 120 procent en 
150 procent Wsm logischerwijs een hoger vrij besteedbaar bedrag per maand en is het totaal 
inkomen hoger ten opzichte van de bijstand. Dit komt doordat huishoudens langer recht houden 
op de gemeentelijke regelingen voor kinderen. Er is hier dan geen sprake meer van een 
armoedeval. Deze eventuele beleidswijziging heeft alleen effect op huishoudens met kinderen.  
 
Scenario 2: Verruiming inkomensgrens Kindpakket en Gelrepas 
Een tweede eventuele beleidswijziging is om de inkomensgrens van het Kindpakket en de 
Gelrepas te verruimen naar 150 procent Wsm. Hierbij geldt zowel volwassenen als kinderen tot 
een inkomensgrens van 150 procent Wsm gebruik kunnen maken van de Gelrepas. Alle 
huishoudens houden een groter budget over voor vrije bestedingen en ook het totaal inkomen ten 
opzichte van de bijstandssituatie stijgt. Alle huishoudens hebben tot een inkomen gelijk aan 150 
procent Wsm recht op een gemeentelijke bijdrage.  
 
Scenario 3: Verlaging inkomensgrens Kindpakket en Gelrepas  
Als de inkomensgrens van het Kindpakket en de Gelrepas wordt verlaagd naar 110 procent 
Wsm, gaan huishoudens met een inkomen gelijk aan 120 procent Wsm er minder op vooruit ten 
opzichte van de bijstandssituatie. Bij een paar met twee kinderen van 8 en 13 jaar is na de 
beleidswijziging ook een armoedeval bij 120 procent Wsm. In het huidige beleid gaan zij er 5 
procent op vooruit ten opzichte van de bijstandssituatie wanneer ze werk aanvaarden tegen een 
inkomen gelijk aan 120 procent Wsm. Na de eventuele beleidswijziging is het totaal inkomen € 8 

                                                      
1 De percentages in de grafiek zijn (voor de leesbaarheid) afgerond op hele getallen. Daarom zijn niet alle 
staven met dezelfde percentages even groot. 
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lager dan in de bijstandssituatie. Het totaal inkomen gelijk aan 130 procent is ook lager dan in de 
bijstandssituatie (dit is onveranderd gebleven). 
 
Scenario 4: Afschaffen vergoeding ziektekosten 
Een beleidswijziging per 1 januari 2020 is de afschaffing van de vergoedingen voor ziektekosten. 
Dit houdt in dat minima geen gebruik meer kunnen maken van de meerkostenregeling voor 
personen met een chronische ziekte of beperking. Ook kunnen zij geen vergoedingen vanuit de 
bijzondere bijstand krijgen voor hun medische kosten. Er is nog wel een mogelijkheid om gebruik 
te maken van de collectieve zorgverzekering. Huishoudens waarvan één persoon een chronische 
ziekte of beperking heeft, gaan er op achteruit ten opzichte van de huidige situatie. Het vrij te 
besteden budget daalt en daardoor houden ze aan het eind van de maand ook minder geld over, 
of is het tekort groter.    

S1.3 Behoeftepeiling inwoners 

Alle inwoners die in 2018 een voorziening vanuit de Participatiewet hebben gekregen, hebben voor 
dit onderzoek een enquête ontvangen. Dit zijn 971 huishoudens. Van deze groep hebben 234 
respondenten de vragenlijst ingevuld. Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken over de gehele 
doelgroep te kunnen doen. Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten van de enquête.  

Bekendheid minimaregelingen 

De meeste respondenten kennen de minimaregelingen van de gemeente. De Gelrepas, 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen en de collectieve zorgverzekering zijn het meest bekend. 
Daarentegen is de meerkostenregeling voor chronisch zieken en gehandicapten en de individuele 
inkomenstoeslag het minst bekend. Dit zijn ook regelingen waar niet iedereen gebruik van kan 
maken, dit verklaart de lagere bekendheid en het lagere gebruik van deze regelingen.  
 
De respondenten kennen de regeling voornamelijk via het Sociaal Team/ medewerker van de 
gemeente, de website van de gemeente of familie/ vrienden en/ of kennissen. Een aantal 
respondenten geeft aan behoefte te hebben aan meer, duidelijkere en overzichtelijke informatie 
over de regelingen waar hij gebruik van kan maken. Daar kan de gemeente dus nog (beter) op 
inspelen. De gemeente heeft een folder waarin alle regelingen worden benoemd. Wellicht kan de 
gemeente (nog) beter zorgdragen voor de verspreiding van de folders.  

Effect minimaregelingen 

De regelingen zorgen er bij volwassenen met name voor dat ze hun rekeningen kunnen betalen 
(voor 48 procent van de respondenten), een dagje uit kunnen/ iets leuks doen (31 procent van de 
respondenten) en sporten (25 procent van de respondenten). Ze hebben minder effect op het 
kunnen volgen van een opleiding of cursus en op het werken of het zoeken naar werk. Een 
verklaring hiervoor kan zijn dat de regelingen daar niet specifiek voor zijn bedoeld. Ongeveer 60 
procent van de respondenten geeft aan regelingen te missen. De meest genoemde kosten waar 
ze een regeling voor missen zijn: zorgkosten, reiskosten en voor leuke activiteiten voor zichzelf.  

Kindregelingen 

De kindregelingen zijn bij de meeste respondenten bekend. De regeling sport en cultuur via de 
Gelrepas, gratis lid van de bibliotheek Veluwezoom, winterkledingpas en kindpas zijn het meest 
bekend. De regelingen Leergeld: tegemoetkoming voor een verjaardag en jeugdland 
vakantiepaspoort zijn het minst bekend. Door de regelingen kunnen de respondenten de 
noodzakelijke kleding kopen voor hun kinderen, kunnen de kinderen lid worden van een vereniging 
en kunnen de kinderen mee op schoolreis of schoolkamp. Toch geeft nog 39 procent van de 
respondenten aan dat ze niet voldoende kleding en schoenen voor hun kinderen kunnen kopen en 
een kwart geeft aan dat zijn kind niet lid kan worden van een vereniging. Een aantal respondenten 
geeft aan nog een regeling te missen voor leuke activiteiten en voor reiskosten.  

Gelrepas  

De meningen over de Gelrepas lopen uiteen. Een deel van de respondenten is blij met de Gelrepas 
en zijn tevreden over het aanbod. Het andere deel is minder tevreden. Zij vinden dat de Gelrepas 
niet aansluit bij hun behoeften, het aanbod van de Gelrepas is te klein/ teveel gecentreerd in 
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Arnhem en naast de kortingen blijft er vaak een bedrag over dat ze zelf moeten betalen en daar 
hebben ze het geld niet voor.  

Zorgkosten 

58 procent van de respondenten maakt gebruik van de collectieve zorgverzekering. De verdeling 
over de verschillende pakketten is nagenoeg gelijk. Ruim de helft van de respondenten heeft extra 
zorgkosten die niet worden vergoed door hun zorgverzekering en die ze zelf moeten betalen. Dit 
zijn met name kosten voor medicatie en voor de tandarts/ orthodontist. 59 procent gaat weleens 
niet naar de dokter of koopt geen medicijnen omdat de kosten daarvoor te hoog zijn, 9 procent van 
de respondenten mijdt eigenlijk altijd de medische zorg.  

Werk 

De meerderheid van de respondenten (79 procent) werkt niet, het overige deel (21 procent) werkt 
als ZZP’er, parttime of fulltime. Bijna driekwart van de respondenten die momenteel niet werkt, is 
ook niet op zoek naar werk. De redenen hiervoor zijn: slechte gezondheid, ze zijn aan het werk als 
vrijwilliger of mantelzorger of ze hebben mentale/ fysieke beperkingen waardoor ze niet meer 
kunnen werken. Een aantal respondenten geeft aan dat ze graag een jobcoach willen die helpt bij 
het zoeken naar (passend) werk.  
 
Het merendeel van de respondenten weet dat als hij meer gaat verdienen, de toeslagen zullen 
dalen. Maar voor slechts een klein deel van de respondenten (18 procent) zou dit een reden zijn 
om niet (meer uren) te gaan werken. Ook als de gemeentelijke regelingen zouden veranderen 
(lager bedrag, inkomensgrens wordt verlaagd, of vermindering van het aantal regelingen), dan zou 
dit bij slechts een kleine groep respondenten effect hebben op hun keuze om (meer uren) te gaan 
werken.  

S1.4 Collectieve zorgverzekering 

In 2018 maakten 767 inwoners (643 huishoudens) gebruik van de collectieve zorgverzekering. De 
meeste respondenten hadden zich verzekerd via GarantVerzorgd1 en GarantTandVerzorgd 250. 
De gemeentelijke bijdrage verschilt per aanvullend pakket; de gemeente betaalt € 7,65 mee aan 
de maandpremie voor GV1 en GV2 en € 10,15 aan de maandpremie voor GV3. Op basis van het 
aantal gebruikers per pakket leidt dit tot een kostenpost van € 72.240 op jaarbasis, dat is € 94,19 
per jaar, per verzekerde.  
 
38 procent van de respondenten vindt dat zijn verzekering precies goed is, het vergoed de juiste 
kosten, 32 procent vindt dat er te weinig kosten worden vergoed en 5 procent vindt dat de 
verzekering te veel kosten vergoed. Als de gemeente hulp zou bieden voor het vinden van een 
zorgverzekering die (beter) past bij de behoeften, dan zou een derde van de respondenten 
gebruikmaken van de hulp.  
 
In 2019 is het besluit genomen om per 1 januari 2020 de collectieve zorgverzekering af te schaffen. 
De gemeente wil door middel van de Poliswijzer en vrijwilligers de inwoners helpen en 
ondersteunen bij het zoeken naar de best passende zorgverzekering.  
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1. Armoede Index: Minimahuishoudens in gemeente 
Renkum 

In dit hoofdstuk beschrijven we de omvang en samenstelling van de groepen huishoudens 
met inkomens tot 120 procent van het wettelijke sociale minimum in de gemeente Renkum. 

1.1. Alle huishoudens 

In de gemeente Renkum wonen 31.302 personen waarvan er 6.256, (dat is 20 procent van alle 
inwoners) jonger zijn dan 18 jaar. In de gemeente wonen 14.461 huishoudens. De gemiddelde 
huishoudgrootte komt daarmee uit op 2,2 personen. Dat is gelijk aan het landelijke gemiddelde. 
 
De huishoudsamenstelling in de gemeente Renkum wijkt enigszins af van het landelijke beeld. Zo 
zijn er in de gemeente duidelijk meer paren zonder kinderen en wonen er minder paren met 
kinderen. 
 
Onderstaand geven we de belangrijkste kenmerken van de bevolkingspopulatie in 2019 in de 
gemeente Renkum weer. 

Tabel 1.1.1 Aantal huishoudens en inwoners Renkum 

Categorie  

Aantal huishoudens 14.461 
Aantal personen 31.302 
Gemiddelde huishoudgrootte 2,2 

Tabel 1.1.2 Huishoudens naar type 

Huishoudtype Aantal Aandeel Aandeel landelijk 

Alleenstaand 5.279 37% 38% 
Alleenstaande ouder 907 6% 7% 
Meerpersoons zonder kinderen 4.906 34% 26% 
Meerpersoons met kinderen 3.369 23% 29% 
Totaal 14.461 100% 100% 

 

1.2. Minimahuishoudens 

Van alle huishoudens in de gemeente moet (naar schatting)2 6 procent rondkomen van een 
inkomen op bijstandsniveau. Dit zijn in totaal 900 huishoudens. Veel regelingen in de gemeente 
hebben een inkomensgrens van 120 procent Wsm. Naar schatting hebben 1.450 huishoudens 
een inkomen tot 120 procent Wsm; dat is 10 procent van alle huishoudens. Dit is aanzienlijk lager 
dan het landelijk gemiddelde van 14 procent (tot 120 procent Wsm). 
 
De volgende tabel bevat een overzicht van het aantal en aandeel huishoudens in de gemeente 
dat een inkomen heeft van 100 tot 130 procent Wsm.  

Tabel 1.2.1 Huishoudens (cumulatief) naar inkomen in Renkum 

Inkomen Aantal Aandeel 
Tot 100% Wsm 900 6,2% 
Tot 110% Wsm 1.150 8,0% 
Tot 120% Wsm  1.450 10,0% 
Tot 130% Wsm 1.600 11,1% 
   
Overige inkomens 12.861 88,9% 
Totaal 14.461 100% 

 

                                                      
2 In bijlage 1 staat de systematiek van de Armoede Index beschreven.  
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Verdeling naar kenmerken 
Het inkomensondersteunend beleid van de gemeente Renkum is primair gericht op de doelgroep 
van huishoudens met inkomens tot maximaal 120 procent Wsm.  
 
De doelgroep voor het lokale armoedebeleid bestaat voor 37 procent uit bijstandsgerechtigden en 
voor 36 procent uit huishoudens met een overig inkomen, zoals werk of WW. Ruim een kwart 
heeft een AOW-uitkering. 
 
Alleenstaanden vormen met 57 procent de grootste groep minimahuishoudens in Renkum. Dit 
aandeel ligt onder het landelijke gemiddelde van 60 procent. Daarnaast heeft ongeveer een kwart 
van de huishoudens thuiswonende kinderen. 

Tabel 1.2.2 Inkomensbron minima, inkomen tot 100% en 120% Wsm 

Categorie 
100% Wsm 

Aantal            Aandeel 

120% Wsm 
 

Aantal            Aandeel 

Inkomensbron   

Bijstand inkomen 530 59% 530 37% 
AOW inkomen 180 20% 400 27% 
Ander inkomen 190 21% 520 36% 
Totaal 900 100% 1.450 100% 
     
Huishoudtype     
Alleenstaand 470 52% 830 57% 
Eenoudergezin 100 11% 130 9% 
Meerpersoons zonder kinderen 160 18% 300 21% 
Meerpersoons met kinderen 170 19% 190 13% 
Totaal 900 100% 1.450 100% 

 

1.3. Kinderen 

Van alle 6.256 opgroeiende jongeren in de leeftijd tot 18 jaar in Renkum wonen er 580 in een 
huishouden met een inkomen tot maximaal 120 procent van het voor dat huishouden geldende 
wettelijke sociale minimum. Met elkaar maken zij 9,3 procent van de jeugdpopulatie in Renkum 
uit. 

Tabel 1.3.1 Aantal kinderen (cumulatief) naar inkomen in Renkum 

Kinderen Aantal        Aandeel 

Tot 100% Wsm 480 7,7% 
Tot 110% Wsm 530 8,5% 
Tot 120% Wsm 580 9,3% 
Tot 130% Wsm 620 9,9% 
   
Overige inkomens 5.836 90,1% 
Alle kinderen 6.256 100% 

Tabel 1.3.2 Leeftijdsverdeling minimakinderen, inkomen tot 120% Wsm 

Kinderen Aantal        Aandeel 

0 tot en met 3 jaar 115 20% 
4 tot en met 11 jaar 115 20% 
12 tot en met 17 jaar 350 60% 
Alle kinderen 580 100% 
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2. Gebruik inkomensondersteunende voorzieningen 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op het gebruik en bereik onder de doelgroep van de 
gemeentelijke regelingen. 

2.1. Regelingen voor het minimabeleid 

De volgende tabel geeft de inkomensgrens en doelgroep per regeling weer. 

Tabel 2.1.1 Inkomensgrenzen regelingen en omvang doelgroep 

Categorie Inkomensgrens 2018 Doelgroep 

Kwijtschelding 120% Wsm 1.450 huishoudens 
Bijzondere bijstand 120% Wsm 1.450 huishoudens 
Individuele inkomenstoeslag 100% Wsm 430 huishoudens 
Collectieve zorgverzekering 120% Wsm 1.450 huishoudens 
Gelrepas volwassenen 120% Wsm  1.740 volwassenen 
Gelrepas kinderen 120% Wsm 460 kinderen 
Kindpakket 120% Wsm 460 kinderen 
Jeugdfonds sport en cultuur 120% Wsm 460 kinderen 
Regeling voor chronisch zieken 120% Wsm 460 kinderen 

2.2. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Huishoudens kunnen kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en 
hondenbelasting. De doelgroep bestaat uit huishoudens met een laag inkomen, dit inkomen mag 
niet hoger zijn dan 120 procent Wsm. Daarnaast wordt het vermogen meegenomen in de 
aanvraagprocedure. Huishoudens met een laag vermogen kunnen kwijtschelding voor 
gemeentelijke belastingen krijgen.   
 
In 2018 is aan 1.121 huishoudens geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van lokale heffingen 
verstrekt. Met elkaar is dit een bereik van 77 procent onder de primaire doelgroep. Een dergelijk 
gebruiksaandeel ligt in lijn met andere gemeenten. Bij veel andere gemeenten is een bereik 
tussen de 70 en 80 procent van de primaire doelgroep gangbaar.  

Tabel 2.2.1 Bereik kwijtschelding 

Categorie  

Doelgroep 1.450 
Gebruik kwijtschelding 1.121 
Percentage bereik 77% 

2.3. Bijzondere bijstand 

Het bijzondere bijstandsbeleid van de gemeente Renkum is erop gericht om mensen die 
bijzondere noodzakelijke kosten hebben en deze niet zelf kunnen betalen, te ondersteunen. De 
gemeente beoordeelt bij iedere aanvraag of er sprake is van bijzondere omstandigheden. De 
doelgroep bestaat uit 1.450 huishoudens met inkomens tot 120 procent van de bijstandsnorm.  
 
In 2018 hebben 855 volwassen personen gebruik gemaakt van de individuele bijzondere bijstand. 
Met elkaar wonen deze personen in 419 huishoudens. Daarmee komt het bereik van de 
bijzondere bijstand uit op 29 procent. Voor deze regeling geldt dat in veel gemeenten een 
percentage van 25 tot 35 procent gebruik op jaarbasis gangbaar is. 

Tabel 2.3.1 Bereik bijzondere bijstand 

Categorie  

Doelgroep 1.450 
Gebruik bijzondere bijstand 419 
Percentage bereik 29% 
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2.4. Individuele inkomenstoeslag 

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld als inkomensondersteuning voor mensen die 
langdurig afhankelijk zijn van een minimuminkomen. In de gemeente Renkum behoort iedereen 
tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd, die gedurende drie jaar een inkomen heeft tot 
100 procent Wsm, tot de doelgroep. Verder geldt als voorwaarde voor toekenning dat er in de 
afgelopen drie jaar geen mogelijkheden waren voor inkomensverbetering. De doelgroep bestaat 
dan uit 540 huishoudens.  
 
In 2018 hebben 297 huishoudens gebruik gemaakt van deze toeslag. Afgezet tegen de groep die 
drie jaar een inkomen tot 100 procent Wsm heeft is dit een bereik van 69 procent. Vergeleken 
met andere gemeenten, waar een bereik rond de 60 procent gangbaar is, ligt het bereik in de 
gemeente Renkum iets hoger. 

Tabel 2.4.1 Bereik individuele inkomenstoeslag 

Categorie  

Doelgroep 430 
Gebruik individuele inkomenstoeslag 297 
Percentage bereik 69% 

2.5. Collectieve zorgverzekering 

De gemeente biedt minima de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve aanvullende 
zorgverzekering3 van Menzis. Ze krijgen korting op de premie en profiteren van extra 
vergoedingen voor zorgkosten. Om deel te nemen aan de collectieve zorgverzekering aan de 
collectieve zorgverzekering mag het huishoudinkomen niet hoger zijn dan 120 procent Wsm.  
 
In 2018 hebben 767 hoofdverzekerden gebruik gemaakt van deze regeling. Met elkaar vormen 
deze personen 639 huishoudens4. Dit komt neer op een bereik van 44 procent. Het bereik van de 
zorgverzekering ligt landelijk gezien rond de 35 tot 40 procent van de doelgroep. Het gebruik in 
Renkum ligt daarmee net boven het gemiddelde.  

Tabel 2.5.1 Bereik collectieve zorgverzekering 

Categorie  

Doelgroep 1.450 
Gebruik collectieve zorgverzekering 639 
Percentage bereik 44% 

2.6. Gelrepas 

De Gelrepas biedt korting op activiteiten op het gebied van sport, cultuur, kunst, recreatie, 
educatie en ontspanning. Door middel van een pas kunnen de kortingen worden verkregen. De 
regeling is bedoeld voor huishoudens met inkomens tot maximaal 120 procent van de 
bijstandsnorm. Daarnaast kunnen personen en gezinnen die zijn toegelaten tot de Wet 
schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) of de gemeentelijke schulddienstverlening, 
gedurende het schulddienstverleningstraject ook gebruikmaken van de Gelrepas. De doelgroep 
bestaat uit 1.740 volwassen personen van 18 jaar en ouder en 460 kinderen tussen 4 en 18 jaar. 
Kinderen in deze leeftijdscategorie hebben een eigen pas.  

Volwassenen 

In 2018 hebben 984 volwassenen gebruikgemaakt van de Gelrepas. Daarmee komt het bereik op 
57 procent. Landelijk gezien hebben dergelijke regelingen vaak een bereik rond de 40 procent. 
Het bereik ligt in Renkum aanzienlijk hoger.  

                                                      
3 Per 1 januari 2020 stopt de gemeente Renkum met het aanbieden van een collectieve zorgverzekering. 
Vanaf deze datum zal de gemeente ondersteuning aan de inwoners bieden bij het vinden van de 
voordeligste zorgverzekering die past bij de persoonlijke zorgbehoefte.  
4 In de minimahuishoudens in Renkum wonen gemiddeld 1,2 volwassen personen per economische 
eenheid. 
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Tabel 2.6.1 Bereik Gelrepas volwassenen 

Categorie  

Doelgroep 1.740 
Gebruik Gelrepas volwassenen 984 
Percentage bereik 57% 

Kinderen  

In 2018 hebben 350 kinderen gebruikgemaakt van de Gelrepas. Dit zijn kinderen tussen 4 en 18 
jaar, zij hebben een eigen pas. Kinderen tot 4 jaar maken via de Gelrepas van hun ouders 
gebruik van de kortingen. Het bereik van de Gelrepas voor kinderen ligt op 76 procent. Dit bereik 
ligt hoger dan het bereik van een dergelijke kindregeling in veel andere gemeenten (50 à 60 
procent).  

Tabel 2.6.2 Bereik Gelrepas kinderen 

Categorie  

Doelgroep kinderen  460 
Gebruik Gelrepas kinderen 350 
Percentage bereik 76% 

2.7. Kindpakket 

Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om mee te doen op school, bij de sportvereniging 
en buitenschoolse activiteiten, los van de financiële omstandigheden van het gezin waar het kind 
in opgroeit. Daarom heeft de gemeente Renkum het Kindpakket. Binnen het Kindpakket kent de 
gemeente verschillende regelingen, zoals kindpas, winterkledingpas, schoolkosten en een 
regeling voor het vieren van de verjaardag.  
 
Deze regeling is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met 
inkomens tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm en huishoudens die in een 
schulddienstverleningstraject zitten.  
 
In 2018 maakten 337 jongeren gebruik van het fonds. Procentueel gezien betekent dit dat 73 
procent van de jongeren in deze gezinnen gebruik maakt van het Kindpakket. Vergeleken met 
andere gemeenten die ook deze regeling kennen is dit een hoog bereik. Landelijk gezien heeft 
een dergelijk Kindpakket vaak een bereik van rond de 40 procent. 

Tabel 2.7.1 Bereik Kindpakket 

Categorie  

Doelgroep kinderen 4 - 17 jaar 460 
Gebruik  337 
Percentage bereik 73% 

2.8. Jeugdfonds sport en cultuur 

Het Jeugdfonds sport en cultuur wordt ingezet voor een vergoeding voor de kosten voor het 
behalen van zwemdiploma A of Superspetters. Het Jeugdfonds sport betaalt de contributie en 
eventuele kleding en attributen voor zwemlessen voor diploma A of Superspetters. Hiervoor geldt 
een maximaal bedrag van € 475 per kind. Het fonds is bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 18 
jaar waarvan het huishoudinkomen niet hoger is dan 120 procent Wsm. Daarnaast kunnen 
huishoudens die in een schulddienstverleningstraject zitten gebruikmaken van het fonds. De 
doelgroep bestaat uit 460 kinderen.  
 
In 2018 maakten 53 jongeren gebruik van het fonds. Procentueel gezien betekent dit dat 12 
procent van de jongeren in deze gezinnen gebruik maakt van dit fonds. Dit bereik kan niet 
worden vergeleken met het bereik in andere gemeenten of met het landelijke bereik, omdat in de 
gemeente Renkum minima alleen gebruik kunnen maken van deze regeling als het wordt 
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gebruikt voor het halen van een zwemdiploma A of Superspetters. Voor de andere sportieve en 
culturele activiteiten wordt de Gelrepas gebruikt.  

Tabel 2.8.1 Bereik Jeugdsport en cultuurfonds 

Categorie  

Doelgroep kinderen 5 - 17 jaar 460 
Gebruik  53 
Percentage bereik 12% 

2.9. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of 
chronische problemen 

Chronisch zieken, mensen met een beperking of een sociale of psychosociaal probleem hebben 
vaak verborgen kosten die verband houden met hun situatie. Zij kunnen daarom in aanmerking 
komen voor een bijdrage van de gemeente, in de vorm van een tegemoetkoming5. Dit kan 
worden aangevraagd bij het Sociaal Team. De maximale bijdrage is € 200. 
 
Deze regeling is bedoeld voor mensen met een beperking, chronische of psychosociale 
problemen. Het huishoudinkomen mag niet hoger zijn dan 150 procent van de bijstandsnorm en 
het eigen risico van de zorgverzekering moet volledig gebruikt zijn. Tot slot mag er niet gebruik 
worden gemaakt van de collectieve zorgverzekering.  
 
In 2018 hebben 40 personen gebruikgemaakt van de meerkostenregeling. De doelgroep kan niet 
worden vastgesteld omdat we niet weten hoeveel minima een beperking of een chronische of 
psychosociaal probleem hebben.  

Tabel 2.9.1 Bereik tegemoetkoming meerkosten 

Categorie  

Doelgroep  n.b. 
Gebruik personen 40 
Percentage bereik n.b. 

2.10. Individuele studietoeslag 

Veel studenten vullen hun inkomen aan met een bijbaantje. Voor studenten met een 
arbeidshandicap is dat soms moeilijk. Zij kunnen bij het Sociaal Team van de gemeente een 
Individuele Studietoeslag aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze studietoeslag moet 
men 18 jaar of ouder zijn, het inkomen moet lager zijn dan het Wettelijk minimumloon en men is 
niet in staat om met werk (voldoende) bij te verdienen.  
 
In 2018 hebben drie personen gebruik gemaakt van de individuele studietoeslag. De doelgroep 
kan niet worden vastgesteld omdat we niet weten hoeveel minima niet in staat zijn om middels 
werk (voldoende) bij te verdienen. Hierdoor is het ook niet mogelijk om het bereik te berekenen.  

Tabel 2.10.1 Bereik individuele studietoeslag 

Categorie  

Doelgroep  n.b. 
Gebruik personen 3 
Percentage bereik n.b. 

 
  

                                                      
5 Per 1 januari 2020 stopt de gemeente met het aanbieden van de regeling tegemoetkoming meerkosten 
personen met een beperking of chronische problemen. Tevens stopt de gemeente met het aanbieden van 
de collectieve zorgverzekering. Vanaf deze datum zal de gemeente ondersteuning aan de inwoners bieden 
bij het vinden van de voordeligste zorgverzekering die past bij de persoonlijke zorgbehoefte. 
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3. Onderzoeksmethodiek Inkomens Effectrapportage 

In dit hoofdstuk schetsen we de onderzoeksmethodiek van de Inkomenseffect Rapportage 
aan de hand van de verschillende inkomsten en uitgaven die worden onderscheiden. 

3.1. Huishoudens en inkomensgrenzen 

We berekenen de inkomenseffecten van het lokale en landelijke beleid in 2019 voor de volgende 
huishoudtypen: 
 

 alleenstaande, jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd; 

 alleenstaande ouder, jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, twee kinderen (3 en 8 
jaar);  

 alleenstaande ouder, jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, twee kinderen (8 en 13 
jaar); 

 paar (twee volwassenen), niet AOW-gerechtigd; 

 paar (twee volwassenen), niet AOW-gerechtigd, twee kinderen (3 en 8 jaar); 

 paar (twee volwassenen), niet AOW-gerechtigd, twee kinderen (8 en 13 jaar); 

 alleenstaande, AOW-gerechtigd; 

 paar (twee volwassenen), AOW-gerechtigd; 

 alleenstaande, jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, minder valide (met een 
gehandicaptenparkeerkaart).  

 
We brengen de inkomenseffecten in beeld voor huishoudens met inkomens van 100, 110, 120, 
130 en 140 procent van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm). Daarnaast berekenen we de 
inkomenseffecten voor huishoudens die al langer dan drie jaar een inkomen van 100 procent 
Wsm hebben.   

3.2. Inkomsten landelijke regelingen 

De inkomsten bestaan uit het netto-inkomen en diverse bijdragen van het Rijk. Specifiek gaat het 
om de volgende categorieën: 
 

 netto-inkomen inclusief vakantietoeslag; 

 bijdrage Rijk:  
o huurtoeslag; 
o zorgtoeslag 
o combinatiekorting; 
o kinderbijslag; 
o kindgebonden budget. 

3.3. Inkomsten gemeentelijke minimaregelingen 

Onderstaand volgt een overzicht van de gemeentelijke minimaregelingen in 2019.  

Tabel 3.3.1 Gemeentelijke minimaregelingen in Renkum 

Regeling 
Inkomensgrens  
t.o.v. Wsm 

(Maximaal) bedrag 

   
Kwijtschelding lokale 
heffingen 

Tot 100% Wsm - 

Bijzondere bijstand Tot 120% Wsm 

Individuele vergoedingen. 
 
Voor de bewindvoeringskosten geldt een 
inkomensgrens van 100% Wsm.  

Individuele inkomenstoeslag 
Minimaal 3 jaar tot 
105% Wsm 

Alleenstaande € 402. 
Alleenstaande ouder € 517. 
Paar € 575. 
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Regeling 
Inkomensgrens  
t.o.v. Wsm 

(Maximaal) bedrag 

   

Collectieve zorgverzekering6 Tot 120% Wsm  

Pakket Menzis GarantVerzorgd 1 + 
GarantTandVerzorgd 250: € 131,46 i.p.v. 
€ 148,85; 
 
Pakket Menzis GarantVerzorgd 2 + 
GarantTandVerzorgd 250: € 143,80 i.p.v. 
€ 162,41; 
 
Pakket Menzis GarantVerzorgd 3 + 
GarantTandVerzorgd 250 € 163,31 i.p.v. 
€ 186,60.  

Gelrepas Tot 120% Wsm  

Kindpakket 
- Kindpas; 
- Winterkledingpas; 
- Computer; 
- Schoolkosten; 
- Zwemdiploma; 
- Gratis lid van de bibliotheek 
Veluwezoom;  
- Jeugdland 
Vakantiepaspoort.  

Tot 120% Wsm 

Kindpas:  
Kinderen van 4 tot en met 11 jaar: € 75 
per kind, per jaar; 
Kinderen van 12 tot en met 17 jaar: € 150 
per kind, per jaar. 
 
Winterkledingpas:  
Kinderen van 4 tot en met 11 jaar: € 100 
per kind, per jaar; 
Kinderen van 12 tot en met 17 jaar: € 150 
per kind, per jaar. 
 
Computer:  
Eenmalig een computer voor jongeren 
van 12 tot en met 17 jaar. Er kunnen 
aanvragen worden gedaan via Stichting 
Leergeld. De verstrekkingen gebeuren in 
natura.  
 
Schoolkosten: 
Voor de schoolkosten kunnen er 
aanvragen ingediend worden bij Stichting 
Leergeld. De verstrekkingen gebeuren in 
natura. 
 
Zwemdiploma:  
€ 225 wordt vergoed door de Gelrepas. 
Daarna kan het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur nog maximaal € 475 vergoeden.  
 
Gratis lid bibliotheek:  
Kinderen tot en met 17 jaar kunnen gratis 
lid worden van de bibliotheek.  
 
Jeugdland Vakantiepaspoort: 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar krijgen 
een Jeugdland Vakantiepaspoort. Hier 
staan activiteiten in waar kinderen met 
korting of gratis aan mee kunnen doen.  
 

                                                      
6 Per 1 januari 2020 stopt de gemeente Renkum met het aanbieden van een collectieve zorgverzekering. 
Vanaf deze datum zal de gemeente ondersteuning aan de inwoners bieden bij het vinden van de 
voordeligste zorgverzekering die past bij de persoonlijke zorgbehoefte. 
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Regeling 
Inkomensgrens  
t.o.v. Wsm 

(Maximaal) bedrag 

   
Meerkostenregeling 
personen met een beperking 
of chronische problemen7 

Tot 150% Wsm 
De maximale tegemoetkoming is € 200 
per kalenderjaar.  

 
In de berekening van de inkomenseffecten worden de volgende regelingen meegenomen:  
 

o kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en waterschapsbelasting; 
o de totale korting op de collectieve zorgverzekering:  

 minima die niet AOW-gerechtigd zijn: deelname aan Menzis 
GarantVerzorgd 1 + GarantTandVerzorgd 2508 

 minima met de AOW-leeftijd: deelname aan Pakket Menzis 
GarantVerzorgd 3 + GarantTandVerzogd 250; 

o de individuele inkomenstoeslag; 
o Gelrepas; 
o Kindpakket:  

 Kindpas; 
 Winterkledingpas; 

o Meerkostenregeling personen met een beperking of chronische problemen9. 
 

De volgende gemeentelijke regelingen zijn niet meegenomen in het financieel maandoverzicht en 
de inkomenseffecten:  
 

o Bijzondere bijstand; 
o Kindpakket:  

 Computer; 
 Schoolkosten; 
 Zwemdiploma; 
 Gratis lid van de bibliotheek Veluwezoom; 
 Jeugdland Vakantiepaspoort.  

 
Bijzondere bijstand is niet opgenomen omdat deze vorm van bijstand wordt verstrekt voor 
noodzakelijke onvermijdbare individuele uitgaven en dit niet maandelijks bij iedereen voorkomt.  
Daarnaast wordt van het Kindpakket een aantal regelingen niet meegenomen, namelijk: 
computer, schoolkosten, zwemdiploma, gratis lid van de bibliotheek Veluwezoom en Jeugdland 
Vakantiepaspoort. De computerregeling wordt niet meegenomen, omdat dit een eenmalige 
verstrekking is. De schoolkostenregeling is niet opgenomen in de financiële maandoverzichten 
omdat deze verstrekkingen door Stichting Leergeld in natura worden gedaan. Deze 
verstrekkingen zijn niet om te zetten naar maandelijkse bedragen. De regeling voor een 
zwemdiploma is niet meegenomen, omdat dit een eenmalige verstrekking is en niet iedereen 
maakt gebruik van de regeling. Tenslotte worden het Jeugdland Vakantiepaspoort en het gratis 
lid worden van de bibliotheek niet opgenomen in de financiële overzichten, omdat dit niet om te 
zetten is naar maandbedragen en tevens is dit ook niet alleen voor minimahuishoudens.  

  

                                                      
7 Per 1 januari 2020 stopt de gemeente met het aanbieden van de meerkostenregeling personen met een 
beperking of chronische problemen.  
8 In verband met verschil in verwachte zorgkosten tussen jongere en oudere huishoudens maken we een 
onderscheid in het gekozen pakket.  
9 Inwoners kunnen alleen gebruikmaken van de meerkostenregeling personen met een beperking of 
chronische problemen als zij geen gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering. Andersom geldt 
hetzelfde. Inwoners kunnen dus van één van de twee regelingen gebruikmaken; de collectieve 
zorgverzekering of de meerkostenregeling personen met een beperking of chronische problemen.  



Versie 1.0 
 

19 
 

3.4. Uitgaven 

De uitgaven zijn gecategoriseerd naar:  
 

 vaste lasten. Dit zijn uitgaven die regelmatig terugkomen. Er ligt meestal een contract 
aan ten grondslag. Voorbeelden zijn huur10, energiekosten11; en verzekeringen; 

 reserveringsuitgaven. Dit zijn uitgaven die niet regelmatig voorkomen en waarvan de 
hoogte vooraf niet bekend is. Er moet in principe een bedrag voor gereserveerd worden. 
Voorbeelden zijn kosten voor inventaris, kleding en (indien aan de orde) het eigen risico 
voor de zorgverzekering; 

 huishoudelijke uitgaven. Dit zijn terugkerende uitgaven aan voeding, persoonlijke 
verzorging en dergelijke. 

 
Voor de uitgaven is waar mogelijk uitgegaan van lokale tarieven. Voorbeelden hiervan zijn de 
huur en lokale heffingen. De andere bedragen zijn gebaseerd op landelijke berekeningen van het 
Nibud. De normbedragen staan per huishoudtype in het financieel maandoverzicht in de bijlage.  
 
We benadrukken dat het bij alle posten gaat om de basale uitgaven en dat de normbedragen 
gemiddelden betreffen. Het is mogelijk dat een huishouden maandelijks minder uitgeeft dan de 
normbedragen waarmee in deze rapportage wordt gerekend, bijvoorbeeld omdat het huishouden 
minder geld per maand reserveert voor onregelmatige uitgaven.  

3.5. Vrije bestedingen 

Het budget dat overblijft is vrij besteedbaar en kan worden uitgegeven aan bijvoorbeeld een 
lidmaatschap voor een (sport)vereniging of de bibliotheek, sociale en recreatieve activiteiten of 
aan zakgeld voor kinderen. Voor deze vrije bestedingen hanteert het Nibud per huishoudtype 
eveneens een normbedrag. 

3.6. Aannames 

Voor de inkomsten en uitgaven doen we de volgende aannames: 
 

 de huishoudens maken van alle regelingen gebruik en ontvangen daarvoor het maximale 
bedrag; 

 iedereen woont in een huurwoning;  

 alleenstaande ouders met een inkomen gelijk aan de bijstandsnorm werken niet of zitten 
in een traject waarbij de kinderopvang wordt vergoed. Alleenstaande ouders met een 
inkomen boven de bijstandsnorm hebben voor hun jongste kind 40 uur buitenschoolse 
opvang per maand nodig tegen een tarief van € 7,44 (gemiddelde uurprijs in 2019); 

 bij een paar met twee kinderen en een inkomen hoger dan 100 procent Wsm werkt 
slechts één van beide partners. Anders is het huishoudinkomen hoger. Daarom gaan we 
er vanuit dat deze huishoudens geen kinderopvang nodig hebben omdat één van beide 
partners thuis is voor de kinderen; 

 huishoudens die (op basis van hun inkomen) geen gebruik kunnen maken van de 
collectieve zorgverzekering van de gemeente, maken een eigen keuze uit verschillende 
zorgverzekeraars. Op basis van de meest gekozen pakketten12 bij de grootste zeven 
zorgverzekeraars is daarvoor een gemiddelde prijs berekend van € 143 per polis.   

                                                      
10 We gaan uit van € 535 kale huur per maand voor een alleenstaande en € 580 kale huur per maand voor 
een meerpersoonshuishouden. Deze bedragen zijn gebaseerd op huurtoeslaggegevens van de 
Rijksoverheid over de gemeente Renkum. 
11 Kosten gas en elektriciteit zijn gebaseerd op tarieven van Essent (stroom en gas 3 jaar zeker), de kosten 
voor water op de tarieven van Vitens. Heffingskortingen zijn in de maandprijs verrekend. Gegevens over het 
gemiddelde gebruik per huishoudtype zijn afkomstig van het Nibud. 
12 Een basisverzekering met een aanvullende verzekering waarbij 9 fysiotherapie behandelingen worden 
verzekerd en een tandartsverzekering. 
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4. De inkomenseffecten 

In dit hoofdstuk staan de inkomenseffecten.  

4.1. Het effect van het landelijk beleid is groter dan het gemeentelijk beleid  

De financiële ondersteuning vanuit het Rijk is veel hoger dan vanuit de gemeente, zoals uit figuur 
4.1.1. blijkt. Daarnaast verschilt de gemeentelijke vergoeding per huishoudtype: 
minimahuishoudens met kinderen hebben recht op meer regelingen dan minimahuishoudens 
zonder kinderen, waardoor het bedrag dat zij daarvan kunnen ontvangen ook hoger is. Ook 
krijgen zij vanuit het Rijk extra toeslagen, zoals het kindgebonden budget.  
 
Het bedrag aan landelijke toeslagen neemt geleidelijk af bij een hoger inkomen, al verschilt deze 
afname per huishoudtype. Voor alleenstaande ouders neemt dit zelfs iets toe omdat zij gebruik 
kunnen maken van de combinatiekorting. Voor meerpersoonshuishoudens loopt dit bedrag 
sneller terug dan voor alleenstaanden en alleenstaande ouders. De gemeentelijke regelingen 
hebben een inkomensgrens van 120 procent Wsm, daarom vervalt het recht op een 
gemeentelijke bijdrage bij een inkomen hoger dan 120 procent Wsm. Minima met een beperking 
of chronische problemen kunnen nog gebruikmaken van de tegemoetkoming meerkosten 
personen met een beperking of chronische problemen. De inkomensgrens van deze regeling is 
150 procent Wsm.   
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 Maandelijkse bijdrages Rijk en gemeente, minima niet AOW-gerechtigd 

 

€ 64

€ 33

€ 33

€ 0

€ 0

€ 143

€ 100

€ 100

€ 0

€ 0

€ 178

€ 125

€ 125

€ 0

€ 0

€ 112

€ 66

€ 66

€ 0

€ 0

€ 181

€ 133

€ 133

€ 0

€ 0

€ 211

€ 158

€ 158

€ 0

€ 0

€ 70

€ 39

€ 39

€ 17

€ 17

€ 367

€ 367

€ 367

€ 337

€ 302

€ 999

€ 1.034

€ 1.039

€ 1.043

€ 1.048

€ 1.051

€ 1.085

€ 1.090

€ 1.095

€ 1.099

€ 489

€ 480

€ 385

€ 283

€ 177

€ 830

€ 819

€ 706

€ 587

€ 463

€ 882

€ 871

€ 758

€ 639

€ 515

€ 367

€ 367

€ 367

€ 337

€ 302

Alleenstaande

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Alleenstaande ouder met 2 kinderen,…

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Alleenstaande ouder met 2 kinderen,…

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Paar zonder kinderen

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Paar met 2 kinderen, 3 en 8 jaar

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Paar met 2 kinderen, 8 en 13 jaar

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Alleenstaande, minder valide

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Bijdrage gemeente Bijdrage Rijk
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 Maandelijkse bijdrages Rijk en gemeente, minima AOW-gerechtigd 

 
 

4.2. De gemeentelijke bijdragen geven meer ruimte voor vrije bestedingen 

Alle minimahuishoudens houden door de gemeentelijke regelingen (meer) geld over voor het 
doen van vrije bestedingen. Dat zijn uitgaven voor bijvoorbeeld lidmaatschap bij een 
(sport)vereniging, bibliotheek, zakgeld, een dagje weg etc.. Per huishoudtype en inkomensgrens 
verschilt het bedrag dat ze voor vrije bestedingen overhouden echter aanzienlijk:  
 

 Een alleenstaande ouder met twee jonge kinderen (3 en 8 jaar) met een inkomen tot 110 
procent Wsm heeft € 474 per maand voor vrije bestedingen, een paar met twee jonge 
kinderen van dezelfde leeftijd en eveneens een inkomen van 110 procent Wsm heeft 
daar maandelijks € 297 voor; 

 Het recht op de meeste minimaregelingen vervalt bij een inkomen boven 120 procent 
Wsm. In combinatie met de teruglopende bijdrage van het Rijk houden paren (zonder 
kinderen en met kinderen) bij een inkomen tot 130 procent Wsm minder ruimte over voor 
vrije bestedingen ten opzichte van een inkomen gelijk aan 120 procent Wsm. Een paar 
met twee kinderen van 8 en 13 jaar, houdt bij een inkomen gelijk aan 130 procent minder 
over voor vrije bestedingen dan in de bijstandssituatie. In de volgende paragraaf gaan we 
hier verder op in;  

 Bij AOW’ers is het vrij te besteden bedrag voor alleenstaanden nagenoeg even hoog als 
voor paren.  

 
Het budget dat huishoudens nodig hebben voor, of zullen uitgeven aan vrije bestedingen verschilt 
per huishoudtype. Een paar met kinderen zal daar meer aan (willen) uitgeven dan een 
alleenstaande. In bijlage 2 staat per huishoudtype het normbudget voor vrije bestedingen. 
Uiteraard zal iemand die nauwelijks geld meer over heeft, dat niet per se daaraan besteden.  
 
  

€ 70

€ 39

€ 39

€ 0

€ 0

€ 124

€ 77

€ 77

€ 0

€ 0

€ 369

€ 369

€ 369

€ 367

€ 327

€ 493

€ 493

€ 476

€ 436

€ 351

Alleenstaande AOW-leeftijd

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Paar AOW-leeftijd

100% Wsm

110% Wsm

120% Wsm

130% Wsm

140% Wsm

Bijdrage gemeente Bijdrage Rijk
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Tabel 4.2.1 Vrij besteedbaar budget per huishoudtype, minima niet AOW-gerechtigd 

Huishoudtype 
100% 
Wsm 

110%  
Wsm 

120% 
Wsm 

130%  
Wsm 

140%  
Wsm 

> 3 jaar  
100% 
Wsm 

Alleenstaande        

Exclusief gemeente 51 153 256 335 402 51 
Inclusief gemeente  115 186 289 335 402 148 
Alleenstaande ouder,  
2 kinderen (3 en 8 jaar)       
Exclusief gemeente 270 374 481 594 702 270 
Inclusief gemeente 424 474 581 594 702 467 
Alleenstaande ouder,  
2 kinderen (8 en 13 
jaar)       
Exclusief gemeente 191 294 401 515 622 191 
Inclusief gemeente  369 419 526 515 622 412 
Paar zonder kinderen        
Exclusief gemeente 18 156 206 264 305 18 
Inclusief gemeente  130 221 272 264 305 178 
Paar, 2 kinderen (3 en 
8 jaar)       
Exclusief gemeente 62 164 198 238 260 62 
Inclusief gemeente 226 297 330 238 260 274 
Paar,  
2 kinderen (8 en 13 
jaar)       
Exclusief gemeente 30 165 199 239 261 30 
Inclusief gemeente  241 323 356 239 261 289 
Alleenstaande, minder 
valide       
Exclusief gemeente 16 119 221 338 405 16 
Inclusief gemeente  86 157 260 354 422 119 

Tabel 4.2.2 Vrij besteedbaar budget per huishoudtype, minima AOW-gerechtigd 

Huishoudtype 
100% 
Wsm 

110%  
Wsm 

120% 
Wsm 

130%  
Wsm 

140%  
Wsm 

Alleenstaande  
(AOW-leeftijd) 

    
 

Exclusief gemeente 74 189 304 461 535 
Inclusief gemeente  144 228 343 461 535 
Paar 
(AOW-leeftijd)      
Exclusief gemeente 26 182 321 526 597 
Inclusief gemeente  150 259 399 526 597 

4.3. Werken vanuit de bijstand loont in de meeste situaties 

Bijstandsgerechtigden die gaan werken tegen een loon van 110, 120, 130 of 140 procent Wsm 
gaan er bijna altijd in totaal inkomen op vooruit. Dit totaal inkomen bestaat uit het netto-inkomen 
inclusief vakantietoeslag, toeslagen van het Rijk en de gemeentelijke minimaregelingen. 
 
Een hoger inkomen kan ertoe leiden dat het recht op gemeentelijke regelingen komt te vervallen 
en het bedrag aan toeslagen van het Rijk afneemt. Met als gevolg dat het huishouden er per 
saldo niet of slechts in beperkte mate op vooruit gaat. Paren met kinderen krijgen met deze 
terugval in inkomen te maken, financieel gezien is werken voor deze huishoudens het minst 
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aantrekkelijk13. Alleenstaanden gaan er relatief het meest op vooruit wanneer zij gaan werken 
vanuit de bijstand.  

Alleenstaanden gaan bij een hoger inkomen er steeds op vooruit.  

 Een alleenstaande die vanuit een bijstandssituatie werk aanvaardt waarbij hij tussen 110 
en 140 procent van het Wsm verdient, heeft maandelijks meer te besteden. Bij een loon 
gelijk aan 140 procent Wsm stijgt zijn totaal inkomen met € 281 (19 procent) per maand 
ten opzichte van de bijstandssituatie; 

 Een alleenstaande krijgt bij een loon gelijk aan 100 tot 120 procent Wsm hetzelfde 
bedrag aan toeslagen. Vanaf een inkomen boven 120 procent Wsm loopt de bijdrage van 
het Rijk terug. Dit komt doordat hij dan minder huurtoeslag ontvangt, de zorgtoeslag blijft 
hetzelfde; 

 Een hoger inkomen (tot 140 procent Wsm) zorgt steeds voor een toename aan totaal 
inkomen, (meer) werken heeft dus financieel voordeel. 

Alleenstaande ouders met jonge kinderen (3 en 8 jaar) behouden het langst recht op 
hetzelfde bedrag aan toeslagen.  

 Alleenstaande ouders met jonge kinderen gaan er ten opzichte van de bijstandssituatie 
op vooruit als ze werk aanvaarden tegen een loon tussen 110 en 140 procent Wsm; 

 De landelijke toeslagen lopen niet af, maar er is een lichte stijging. Het bedrag aan 
huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget blijft even hoog en bij 
werkaanvaarding ontvangt hij nog een combinatiekorting; 

 Een alleenstaande ouder met twee jonge kinderen in de bijstand kan van meerdere 
gemeentelijke regelingen gebruikmaken. Bij een inkomen boven 120 procent Wsm is dit 
recht komen te vervallen. Hierdoor daalt de gemeentelijke bijdrage van € 143 naar € 0 als 
hij werk aanvaardt tegen een loon boven 120 procent Wsm;  

 Het totaal inkomen bij een loon gelijk aan 140 procent Wsm is 15 procent hoger dan het 
totaal inkomen bij een loon gelijk aan 100 procent Wsm.  

Alleenstaande ouders met twee kinderen (8 en 13 jaar) behouden het langst recht op 
hetzelfde bedrag aan toeslagen.  

 Een alleenstaande ouder met twee kinderen (8 en 13 jaar) die vanuit de bijstandssituatie 
werk aanvaardt waarbij hij tussen 110 en 140 procent Wsm verdient, heeft maandelijks 
meer te besteden. Bij een loon gelijk aan 140 procent Wsm stijgt zijn totaal inkomen met 
€ 280 (12 procent) per maand ten opzichte van de bijstandssituatie;  

 De landelijke toeslagen stijgen licht doordat hij nog recht heeft op de combinatiekorting;  

 Een alleenstaande ouder met twee kinderen kan in de bijstandssituatie gebruikmaken 
van meerdere gemeentelijke regelingen; per maand kan hij € 178 ontvangen. De 
gemeentelijke toeslagen vervallen bij een inkomen hoger dan 120 procent Wsm; 

 Het totaal inkomen bij een inkomen gelijk aan 130 procent Wsm is lager dan het totaal 
inkomen bij een loon gelijk aan 120 procent Wsm. Dit komt omdat de gemeentelijke 
regelingen vervallen;  

 Het totaal inkomen bij een loon gelijk aan 140 procent Wsm is 12 procent hoger dan het 
totaal inkomen bij een loon gelijk aan 100 procent Wsm.  

Paren zonder kinderen hebben € 162 extra aan inkomen bij werkaanvaarding tegen 
130 procent Wsm.  

 Paren zonder kinderen die vanuit de bijstandssituatie werk aanvaarden tegen een loon 
gelijk aan 110 tot 140 procent gaan erop vooruit. Wanneer een van hen werk aanvaardt 
waarbij hij een loon van 140 procent Wsm verdient, hebben zij maandelijks € 162 (8 
procent) meer te besteden;  

 Een loon van 120 procent Wsm leidt tot een hoger totaal inkomen dan een loon van 130 
procent Wsm;  

                                                      
13 In deze Inkomenseffect Rapportage zijn de financiële effecten berekend van de inkomensgrenzen 100 tot 
130 procent Wsm. Er kunnen daarom alleen uitspraken worden gedaan over het financieel effect tot 
130 procent Wsm. 
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 De toeslagen van het Rijk lopen geleidelijk terug. Een paar met een bijstandsuitkering 
ontvangt maandelijks € 489 aan landelijke toeslagen, een paar met een inkomen van 140 
procent Wsm ontvangt maandelijks € 177 aan toeslagen. De bijdrage vanuit de 
gemeentelijke regelingen loopt terug van € 112 per maand in de bijstandssituatie naar 
€ 0 bij een loon gelijk aan 140 procent Wsm;  

Paren met jonge kinderen (3 en 8 jaar) gaan er enkele procenten op vooruit bij 
werkaanvaarding. 

 Paren met twee kinderen gaan er ten opzichte van de bijstandssituatie een paar procent 
op vooruit als zij gaan werken tegen een hoger loon. Het totaal inkomen bij een loon 
gelijk aan 130 en 140 procent Wsm is echter lager dan het totaal inkomen bij een loon 
gelijk aan 110 en 120 procent Wsm;  

 De toeslagen van het Rijk lopen snel terug. Het bedrag van landelijke toeslagen daalt bij 
paren met twee kinderen van € 830 in de bijstandssituatie naar € 463 bij een inkomen 
gelijk aan 140 procent Wsm; 

 In de bijstand is de maximale gemeentelijke bijdrage € 181 per maand en deze loopt 
terug naar € 0 bij een inkomen gelijk aan 140 procent Wsm.  

 Het totaal inkomen bij een loon gelijk aan 140 procent Wsm is 2 procent (€ 38) hoger dan 
het totaal inkomen bij een loon gelijk aan 100 procent Wsm. 

Paren met kinderen (8 en 13 jaar) gaan bij werkaanvaarding tegen een loon gelijk aan 
140 procent Wsm er niet op vooruit. 

 Paren met twee kinderen gaan er ten opzichte van de bijstandssituatie € 8 op vooruit als 
zij gaan werken tegen een loon van 140 procent Wsm.  

 Het totaal inkomen bij een loon gelijk aan 140 procent Wsm is lager dan het totaal 
inkomen bij een loon gelijk aan 110 en 120 procent Wsm. Dit komt door de daling van de 
landelijke toeslagen en daarnaast verliezen ze het recht op een gemeentelijke bijdrage;  

 De toeslagen van het Rijk lopen snel terug. Het bedrag van landelijke toeslagen daalt bij 
paren met twee kinderen van € 882 in de bijstandssituatie naar € 515 bij een inkomen 
gelijk aan 140 procent Wsm;  

 In de bijstand is de maximale gemeentelijke bijdrage € 211 per maand en deze loopt 
terug naar € 0 bij een inkomen gelijk aan 140 procent Wsm. 

Alleenstaanden gaan bij een hoger inkomen er steeds op vooruit.  

 Een mindervalide alleenstaande die gebruikmaakt van een gehandicaptenparkeerkaart 
en die vanuit een bijstandssituatie werk aanvaardt waarbij hij tussen 110 en 140 procent 
van het Wsm verdient, heeft maandelijks meer te besteden. Bij een loon gelijk aan 140 
procent Wsm stijgt zijn totaal inkomen met € 292 (20 procent) per maand ten opzichte 
van de bijstandssituatie; 

 Een alleenstaande krijgt bij een loon gelijk aan 100 tot 120 procent Wsm hetzelfde 
bedrag aan toeslagen. Vanaf een inkomen boven 120 procent Wsm loopt de bijdrage van 
het Rijk terug. Dit komt doordat hij dan minder huurtoeslag ontvangt, de zorgtoeslag blijft 
hetzelfde; 

 Bij een loon gelijk aan 130 en 140 procent Wsm, heeft hij nog recht op een gemeentelijke 
bijdrage van € 17;  

 Een hoger inkomen (tot 140 procent Wsm) zorgt steeds voor een toename aan totaal 
inkomen, (meer) werken heeft dus financieel voordeel. 
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Tabel 4.3.1 Inkomensvooruitgang na werkaanvaarding per huishoudtype  

Huishoudtype 
Netto 

inkomen 
incl. VT 

Bijdrage 
Rijk 

Bijdrage 
gemeente 

Totaal 
inkomen 

Verschil 
tov 100% 
Wsm (€) 

Verschil 
tov 100% 
Wsm (%) 

Alleenstaande        
100% Wsm 1.026 367 64 1.457   
110% Wsm 1.128 367 33 1.528 + 71 + 5% 
120% Wsm  1.231 367 33 1.630 + 174 + 12% 
130% Wsm 1.333 337 0 1.670 + 214 + 15% 
140% Wsm 1.436 302 0 1.738 + 281 + 19% 
Alleenstaande 
ouder, 2 kinderen 
(3 en 8 jaar)       
100% Wsm 1.026 999 143 2.168   
110% Wsm 1.128 1034 100 2.262 + 94 + 4% 
120% Wsm  1.231 1039 100 2.369 + 201 + 9% 
130% Wsm 1.333 1043 0 2.376 + 208 + 10% 
140% Wsm 1.436 1048 0 2.484 + 316 + 15% 
Alleenstaande 
ouder, 2 kinderen 
(8 en 13 jaar)       
100% Wsm 1.026 1051 178 2.255   
110% Wsm 1.128 1085 125 2.338 + 83 + 4% 
120% Wsm  1.231 1090 125 2.445 + 191 + 8% 
130% Wsm 1.333 1095 0 2.428 + 173 + 8% 
140% Wsm 1.436 1099 0 2.535 + 280 + 12% 
Paar zonder 
kinderen       
100% Wsm 1.465 489 112 2.066   
110% Wsm 1.612 480 66 2.157 + 91 + 4% 
120% Wsm  1.758 385 66 2.209 + 142 + 7% 
130% Wsm 1.905 283 0 2.188  + 121 + 6% 
140% Wsm 2.051 177 0 2.228 + 162 + 8% 
Paar,  
2 kinderen (3 en 
8 jaar)       
100% Wsm 1.465 830 181 2.476   
110% Wsm 1.612 819 133 2.564 + 88 + 4% 
120% Wsm  1.758 706 133 2.597 + 121 + 5% 
130% Wsm 1.905 587  0 2.492 + 16 + 1% 
140% Wsm 2.051 463  0 2.514 + 38 + 2% 
Paar,  
2 kinderen (8 en 
13 jaar)       
100% Wsm 1.465 882 211 2.558   
110% Wsm 1.612 871 158 2.640 + 82 + 3% 
120% Wsm  1.758 758 158 2.674 + 115 + 5% 
130% Wsm 1.905 639  0 2.543 - 15 - 1% 
140% Wsm 2.051 515  0 2.566 + 8 + 0% 
Alleenstaande, 
minder valide       
100% Wsm 1.026 367 70 1.462   
110% Wsm 1.128 367 39 1.534 + 71 + 5% 
120% Wsm  1.231 367 39 1.636 + 174 + 12% 
130% Wsm 1.333 337  17 1.687 + 224 + 15% 
140% Wsm 1.436 302  17 1.754  + 292 + 20% 
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Met behulp van onderstaande casus, Jan die eerst een bijstandsuitkering heeft en daarna gaat 
werken, leggen we deze tabel uit. 
 

Voorbeeld Casus tabel 4.3.1 
 

Jan is alleenstaand en krijgt een bijstandsuitkering, wat neerkomt op een netto-inkomen van 
€ 1.026 per maand (dit is inclusief vakantietoeslag). Hij heeft maandelijks recht op € 367 aan 
toeslagen van het Rijk. Voor Jan bestaat dit uit huurtoeslag en zorgtoeslag. Tot slot kan Jan 
rekenen op een financiële bijdrage vanuit de gemeente van € 64 per maand. Dit bestaat uit 
de kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen, korting op de collectieve zorgverzekering 
en de Gelrepas. In totaal heeft Jan een inkomen van € 1.457 per maand.  
 
Als Jan werk krijgt tegen een inkomen van 110 procent Wsm, dan stijgt zijn 

netto-inkomen naar € 1.128 per maand. Hij houdt recht op huurtoeslag en zorgtoeslag en 
deze bedragen blijven onveranderd, dus € 367 per maand. Het recht op 
minimaregelingen komt deels te vervallen. Jan heeft alleen nog recht op de korting op de 
collectieve zorgverzekering en de Gelrepas. De gemeentelijke bijdragen zijn samen € 33 
per maand. Hij kan geen kwijtschelding meer aanvragen. Het totaal inkomen van Jan is 
bij een inkomen van 110 procent Wsm € 1.528. Dit is een stijging van € 71 (5 procent) 
ten opzichte van zijn totaal inkomen bij een bijstandsuitkering.  

 
Wanneer Jan tegen een inkomen van 120 procent Wsm gaat werken, stijgt zijn netto-
inkomen naar € 1.231 per maand. De bijdrage van het Rijk blijft € 367. De bijdragen 
van de gemeente blijven hetzelfde, namelijk € 33. Het totale inkomen van Jan is € 
1.630 per maand. Dit is € 174 (12 procent) meer dan wanneer Jan een 
bijstandsuitkering heeft.  
 
Als Jan gaat werken tegen een inkomen van 130 procent Wsm dan stijgt 

zijn netto-inkomen naar € 1.333 per maand. De bijdragen van het Rijk zijn gedaald naar 
€ 337 per maand. Jan ontvangt minder huurtoeslag, maar nog net zoveel zorgtoeslag. De 
gemeentelijke bijdragen zijn komen te vervallen, want Jan heeft geen recht meer op 
minimaregelingen. Het totale inkomen van Jan is nu € 1.670 per maand, dit is € 214 (15 
procent) meer dan toen hij een bijstandsuitkering had.  

 
Wanneer Jan werk krijgt met een inkomen van 140 procent Wsm, dan stijgt zijn 
netto-inkomen naar € 1.436 per maand. De bijdragen van het Rijk zijn gedaald naar 
€ 302 per maand. De zorgtoeslag is onveranderd gebleven, alleen is de huurtoeslag 
gedaald. Jan heeft geen recht op de gemeentelijke regelingen, omdat deze 
regelingen een bovengrens heeft van 120 procent Wsm. Het totale inkomen van 
Jan is € 1.738 per maand, dit is € 281 (19 procent) meer dan wanneer Jan een 
bijstandsuitkering heeft.  
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5. Effecten beleidswijzigingen  

In dit hoofdstuk geven we de inkomenseffecten weer van een aantal beleidswijzigingen.  

5.1. Voornemens 

De gemeente wil graag het effect zien van een aantal eventuele beleidswijzigingen. De volgende 
scenario’s worden doorberekend:  

 Scenario 1: Verruiming inkomensgrens van het Kindpakket en Gelrepas voor kinderen 
naar 150 procent Wsm; 

 Scenario 2: Verruiming inkomensgrens van het Kindpakket en Gelrepas voor kinderen en 
volwassenen naar 150 procent Wsm; 

 Scenario 3: Verlaging inkomensgrens van het Kindpakket en Gelrepas voor kinderen en 
volwassenen naar 110 procent Wsm; 

 Scenario 4: Gevolgen afschaffen vergoedingen ziektekosten.  

5.2. Scenario 1: Verruiming inkomensgrens Kindpakket en Gelrepas 
voor kinderen 

Een eerste eventuele beleidswijziging is om de inkomensgrens van het Kindpakket en de 
Gelrepas voor kinderen te verruimen naar 150 procent Wsm (in het huidig beleid is de 
inkomensgrens 120 procent Wsm). Hieronder zullen we de effecten doorberekenen van deze 
eventuele beleidswijziging. 
 
Logischerwijs zijn er pas verschillen bij een inkomen van 130 procent Wsm of hoger en alleen bij 
huishoudens met thuiswonende kinderen. Zij hebben namelijk langer recht op een gemeentelijke 
bijdrage. Een paar met twee kinderen, waarvan het ene kind 8 jaar is en het andere kind 13 jaar, 
hebben met het huidig beleid een vrij te besteden budget van € 239 bij een inkomen gelijk aan 
130 procent Wsm. Na de eventuele beleidswijziging is het vrij te besteden budget € 331. 

Tabel 5.2.1 Vrij besteedbaar budget per huishoudtype, minima niet AOW-gerechtigd na 
beleidswijziging scenario 1: verruiming inkomensgrens Kindpakket en Gelrepas kinderen 

Huishoudtype 
100% 
Wsm 

110%  
Wsm 

120% 
Wsm 

130%  
Wsm 

140%  
Wsm 

150% 
Wsm 

> 3 
jaar  

100% 
Wsm 

Alleenstaande ouder,  
2 kinderen (3 en 8 jaar)       

 

Actueel beleid 424 474 581 594 702 809 467 
Na beleidswijziging 424 474 581 661 769 876 467 
Alleenstaande ouder,  
2 kinderen (8 en 13 
jaar)        
Actueel beleid 369 419 526 515 622 729 412 
Na beleidswijziging 369 419 526 607 767 822 412 
Paar, 2 kinderen (3 en 
8 jaar)        
Actueel beleid 226 297 330 238 260 261 274 
Na beleidswijziging 226 297 330 305 328 328 274 
Paar,  
2 kinderen (8 en 13 
jaar)        
Actueel beleid 241 323 356 239 261 262 289 
Na beleidswijziging 241 323 356 331 354 354 289 

 
Als de inkomensgrens van het Kindpakket en het Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt verruimd 
naar 150 procent Wsm, dan stijgt het totaal inkomen ook. Huishoudens (met kinderen) met een 
inkomen gelijk aan 130 procent Wsm gaan er (logischerwijs) meer op vooruit ten opzichte van de 
bijstand dan in het huidig beleid. Het totaal inkomen van een alleenstaande ouder met twee 
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kinderen (8 en 13 jaar) stijgt met 8 procent ten opzichte van de bijstandssituatie als hij werk 
aanvaardt tegen een inkomen gelijk aan 130 procent Wsm. Na de eventuele beleidswijziging 
stijgt het totaal inkomen in dezelfde situatie met 12 procent ten opzichte van de bijstandssituatie. 
Als hij werk aanvaardt tegen een loon gelijk aan 150 procent Wsm, dan stijgt het totaal inkomen 
met 21 procent ten opzichte van de bijstandssituatie.  
 
Paren met twee kinderen van 8 en 13 jaar hebben met het huidig beleid te maken met een 
armoedeval. Als zij werk aanvaarden tegen 130 procent Wsm, dan is het totaal inkomen 1 
procent lager dan in de bijstandssituatie. Na de eventuele beleidswijziging is het totaal inkomen 
bij een loon gelijk aan 130 procent Wsm 3 procent hoger dan de bijstandssituatie. Er is dan geen 
sprake meer van een armoedeval. Hieronder is de groei in totaal inkomen ten opzichte van het 
bijstandsniveau weergegeven.  

Figuur 5.2.1. Groei in totaal inkomen t.o.v. 100 procent Wsm bij werkaanvaarding na 
beleidswijziging scenario 1: verruiming inkomensgrens Kindpakket en Gelrepas voor 
kinderen14  

 

5.3. Scenario 2: Verruiming inkomensgrens van het Kindpakket en 
Gelrepas voor kinderen en volwassenen 

Een tweede eventuele beleidswijziging is om de inkomensgrens van het Kindpakket en de 
Gelrepas voor kinderen en volwassenen te verruimen naar 150 procent Wsm. Hieronder zullen 
we de effecten doorberekenen van deze eventuele beleidswijziging.  
 
Logischerwijs heeft deze beleidswijziging effect op huishoudens met een inkomen tussen 120 en 

150 procent Wsm. Het vrij besteedbaar budget is hierdoor voor alle huishoudens hoger dan in de 

huidige situatie. Zij hebben immers langer recht op gemeentelijke bijdragen. Voor een 

alleenstaande met een inkomen gelijk aan 150 procent Wsm is het verschil in vrij besteedbaar 

budget € 15, voor een alleenstaande ouder met twee jonge kinderen van 3 en 8 jaar is dit verschil 

€ 82 en voor een paar met twee oudere kinderen van 8 en 13 jaar is het verschil € 108.     

                                                      
14 De percentages in de grafiek zijn (voor de leesbaarheid) afgerond op hele getallen. Daarom zijn niet alle 
staven met dezelfde percentages even groot. 
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Tabel 5.3.1 Vrij besteedbaar budget per huishoudtype, minima niet AOW-gerechtigd na 
beleidswijziging scenario 2: verruiming inkomensgrens Kindpakket en Gelrepas 

Huishoudtype 
100% 
Wsm 

110%  
Wsm 

120% 
Wsm 

130%  
Wsm 

140%  
Wsm 

150% 
Wsm 

> 3 jaar  
100% 
Wsm 

Alleenstaande         
Actueel beleid 115 186 289 335 402 436 148 
Na beleidswijziging 115 186 289 350 418 451 148 
Alleenstaande ouder,  
2 kinderen (3 en 8 
jaar)      

 

 
Actueel beleid 424 474 581 594 702 809 467 
Na beleidswijziging 424 474 581 677 784 891 467 
Alleenstaande ouder,  
2 kinderen (8 en 13 
jaar)      

 

 
Actueel beleid 369 419 526 515 622 729 412 
Na beleidswijziging 369 419 526 622 730 837 837 
Paar zonder kinderen         
Actueel beleid 130 221 272 264 305 322 178 
Na beleidswijziging 130 221 272 295 336 353 353 
Paar, 2 kinderen (3 
en 8 jaar)      

 
 

Actueel beleid 226 297 330 238 260 261 274 
Na beleidswijziging 226 297 330 336 358 359 359 
Paar,  
2 kinderen (8 en 13 
jaar)      

 

 
Actueel beleid 241 323 356 239 261 262 289 
Na beleidswijziging 241 323 356 362 384 385 289 
Alleenstaande, 
minder valide      

 
 

Actueel beleid 86 157 260 354 422 456 119 
Na beleidswijziging 86 157 260 370 437 471 119 

 
Ook in totaal inkomen gaan huishoudens met een inkomen tussen 120 procent Wsm en 150 
procent Wsm er meer dan in de huidige situatie op vooruit ten opzichte van de bijstandssituatie. 
In de huidige situatie is het totaal inkomen van paren met kinderen van 8 en 13 jaar bij een 
inkomen gelijk aan 130 procent Wsm 1 procent lager dan de bijstandssituatie. Na de eventuele 
beleidswijziging is gaan zij er 4 procent op vooruit ten opzichte van de bijstandssituatie. Bij geen 
enkel huishoudtype is er sprake van een armoedeval. Als een alleenstaande ouder met twee 
jonge kinderen van 3 en 8 jaar werk aanvaardt tegen 150 procent Wsm, dan stijgt het totaal 
inkomen met 23 procent ten opzichte van het totaal inkomen op bijstandsniveau.  



Versie 1.0 
 

31 
 

Figuur 5.3.1. Groei in totaal inkomen t.o.v. 100 procent Wsm bij werkaanvaarding na 
beleidswijziging scenario 1: verruiming inkomensgrens Kindpakket en Gelrepas15  

 
 

5.4. Scenario 3: Verlaging inkomensgrens Kindpakket en Gelrepas 
voor kinderen en volwassenen  

De derde eventuele beleidswijziging is om de inkomensgrens van het Kindpakket en de Gelrepas 
voor kinderen en volwassenen te verlagen naar 110 procent Wsm.  
 
Na de beleidswijziging hebben huishoudens met een inkomen hoger dan 110 procent Wsm geen 
recht meer op een bijdrage van het Kindpakket en zij kunnen geen gebruik meer maken van de 
Gelrepas. Hierdoor is voor huishoudens met een inkomen hoger dan 110 procent het vrij te 
besteden budget lager dan in het huidig beleid.  
  

                                                      
15 De percentages in de grafiek zijn (voor de leesbaarheid) afgerond op hele getallen. Daarom zijn niet alle 
staven met dezelfde percentages even groot. 
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Tabel 5.4.1 Vrij besteedbaar budget per huishoudtype, minima niet AOW-gerechtigd na 
beleidswijziging scenario 3: verlaging inkomensgrens Kindpakket en Gelrepas  

Huishoudtype 
100% 
Wsm 

110%  
Wsm 

120% 
Wsm 

130%  
Wsm 

140%  
Wsm 

> 3 jaar  
100% 
Wsm 

Alleenstaande        

Actueel beleid 115 186 289 335 402 148 
Na beleidswijziging 115 186 273 335 402 148 
Alleenstaande ouder,  
2 kinderen (3 en 8 jaar)       
Actueel beleid 424 474 581 594 702 467 
Na beleidswijziging 424 474 498 594 702 467 
Alleenstaande ouder,  
2 kinderen (8 en 13 
jaar)       
Actueel beleid 369 419 526 515 622 412 
Na beleidswijziging 369 419 419 515 622 412 
Paar zonder kinderen        
Actueel beleid 130 221 272 264 305 178 
Na beleidswijziging 130 221 241 264 305 178 
Paar, 2 kinderen (3 en 
8 jaar)       
Actueel beleid 226 297 330 238 260 274 
Na beleidswijziging 226 297 232 238 260 274 
Paar,  
2 kinderen (8 en 13 
jaar)       
Actueel beleid 241 323 356 239 261 289 
Na beleidswijziging 241 323 233 239 261 289 
Alleenstaande, minder 
valide       
Actueel beleid 86 157 260 354 422 119 
Na beleidswijziging 86 157 244 354 422 119 

 
Logischerwijs is na de beleidswijziging ook het totaal inkomen bij huishoudens met een inkomen 
hoger dan 110 procent Wsm lager dan in het huidig beleid. Wanneer een alleenstaande ouder 
met twee kinderen van 3 en 8 jaar in de huidige situatie werk aanvaardt tegen een inkomen gelijk 
aan 120 procent Wsm, dan gaat hij er 9 procent op vooruit ten opzichte van de bijstandssituatie. 
Na de eventuele beleidswijziging is deze groei in totaal inkomen ten opzichte van de 
bijstandssituatie 5 procent.  
 
Voor paren met twee kinderen van 8 en 13 jaar ontstaat na de eventuele beleidswijziging een 
armoedeval bij een inkomen gelijk aan 120 procent Wsm. Als een van de volwassenen werk 
aanvaardt tegen een loon gelijk aan 120 procent Wsm, gaan zij er in totaal inkomen € 8 op 
achteruit ten opzichte van de bijstandssituatie. Ook bij een inkomen gelijk aan 130 procent Wsm 
is het totaal inkomen lager dan in de bijstand.  
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Figuur 5.4.1. Groei in totaal inkomen t.o.v. 100 procent Wsm bij werkaanvaarding na 
beleidswijziging scenario 3: verlaging inkomensgrens Kindpakket en Gelrepas16  

 
 

5.5. Scenario 4: Gevolgen afschaffen vergoeding ziektekosten 

Per 1 januari 2020 worden de vergoedingen voor ziektekosten afgeschaft. In het huidig beleid 
kunnen minima gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering of meerkostenregeling 
personen met een beperking of chronische problemen. Daarnaast kunnen zij in de huidige 
situatie een vergoeding voor hun medische kosten krijgen via de bijzondere bijstand. Hiervan blijft 
na invoering van het nieuwe beleid alleen de collectieve zorgverzekering bestaan, de overige 
twee regelingen komen te vervallen. In deze paragraaf worden de gevolgen berekend van de 
afschaffing van deze regelingen. Hierbij gaan we er in zowel de huidige situatie als de nieuwe 
situatie van uit dat in ieder huishouden één persoon een chronische ziekte en/of beperking heeft. 
Wanneer er door een te hoog inkomen geen gebruik meer kan worden gemaakt van de 
collectieve zorgverzekering, is via Poliswijzer gekeken naar een goedkope en passende 
zorgverzekering17.  
 
Na de eventuele beleidswijziging hebben huishoudens een lager budget voor het doen van vrije 
bestedingen dan in het huidig beleid. Dit komt doordat ze geen vergoedingen meer krijgen voor 
de ziektekosten. Hierdoor komt er ook een maandelijkse kostenpost bij voor de medische kosten 
die minima in de huidige situatie via de bijzondere bijstand vergoed kunnen krijgen. In 2018 
hebben 23 personen een verstrekking vanuit de bijzondere bijstand gekregen voor hun medische 
kosten. Het totale bedrag van deze verstrekkingen was in 2018 € 6.398; gemiddeld € 278 per 
persoon, per jaar. Deze kosten zijn meegenomen in de berekening.  

                                                      
16 De percentages in de grafiek zijn (voor de leesbaarheid) afgerond op hele getallen. Daarom zijn niet alle 
staven met dezelfde percentages even groot. 
17 Voor een goedkope en passende zorgverzekering is gekeken naar een pakket met 18 
fysiobehandelingen, tandartsverzekering en een eigen bijdrage voor medicijnen. Aan de hand van deze 
criteria, is gekozen voor de verzekeraar PMA en het gekozen pakket is: PMA basis + Extra verzorgd 2 
+Tandverzorgd250.  
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Het vrij besteedbaar budget daalt voor een alleenstaande met twee jonge kinderen van 3 en 8 
jaar en een inkomen tot 120 procent Wsm met € 24. Voor een paar met twee kinderen van 3 en 8 
jaar daalt het besteedbaar budget met € 27.  

Tabel 5.5.1 Vrij besteedbaar budget per huishoudtype, minima niet AOW-gerechtigd na 
beleidswijziging scenario 4: Afschaffen vergoedingen ziektekosten  

Huishoudtype 
100% 
Wsm 

110%  
Wsm 

120% 
Wsm 

130%  
Wsm 

140%  
Wsm 

> 3 jaar  
100% 
Wsm 

Alleenstaande        
Actueel beleid 112 183 286 347 414 145 
Na beleidswijziging 88 159 262 306 374 121 
Alleenstaande ouder,  
2 kinderen (3 en 8 jaar)       
Actueel beleid 421 471 578 607 714 464 
Na beleidswijziging 397 447 554 566 673 440 
Alleenstaande ouder,  
2 kinderen (8 en 13 
jaar)       
Actueel beleid 366 416 523 527 634 409 
Na beleidswijziging 342 392 499 486 594 385 
Paar zonder kinderen        
Actueel beleid 125 216 266 277 317 173 
Na beleidswijziging 101 192 242 236 276 149 
Paar, 2 kinderen (3 en 
8 jaar)       
Actueel beleid 220 291 325 250 272 268 
Na beleidswijziging 194 265 298 209 232 242 
Paar,  
2 kinderen (8 en 13 
jaar)       
Actueel beleid 235 317 351 251 273 283 
Na beleidswijziging 211 293 327 210 233 259 
Alleenstaande, minder 
valide       
Actueel beleid 115 186 289 382 450 148 
Na beleidswijziging 91 162 265 309 377 124 

  
Na de beleidswijziging is het totaal inkomen voor huishoudens tot een inkomen gelijk aan 120 
procent Wsm gelijk aan de huidige situatie. Voor huishoudens met een inkomen gelijk aan of 
hoger dan 130 procent Wsm is het totaal inkomen lager dan in de huidige situatie. Dit komt door 
het wegvallen van de meerkostenregeling personen met een beperking of chronische problemen.  
 
Door deze wijziging gaan huishoudens die werk aanvaarden tegen een loon gelijk aan 130 
procent Wsm of hoger, er relatief iets minder op vooruit ten opzichte van de bijstandssituatie dan 
in de huidige situatie.   
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Figuur 5.5.1.  Groei in totaal inkomen t.o.v. 100 procent Wsm bij werkaanvaarding na 
beleidswijziging scenario 4: Afschaffen vergoedingen ziektekosten18 

  
 
Na de beleidswijzing gaan huishoudens die werk aanvaarden tegen een inkomen gelijk aan 130 
procent Wsm er minder op vooruit ten opzichte van de bijstandssituatie dan met het huidige 
beleid. Als we kijken naar het restant (het bedrag dat huishoudens per maand overhouden of 
tekort hebben na het doen van vrije bestedingen) dan is dit na de beleidswijziging lager dan in de 
huidige situatie. Dit blijkt ook uit tabel 5.5.1, waarbij het budget voor vrije bestedingen na 
beleidswijziging lager ligt dan in de huidige situatie. 
 
Hieronder volgt een tabel waarin het restant in de huidige situatie en na de eventuele 
beleidswijziging wordt weergegeven.  
  

                                                      
18 De percentages in de grafiek zijn (voor de leesbaarheid) afgerond op hele getallen. Daarom zijn niet alle 
staven met dezelfde percentages even groot. 
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Alleenstaande, minder valide

110% Wsm 120% Wsm 130% Wsm 140% Wsm
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Tabel 5.5.2 Restant per huishoudtype, minima niet AOW-gerechtigd na beleidswijziging scenario 
4: Afschaffen vergoedingen ziektekosten  

Huishoudtype 
100% 
Wsm 

110%  
Wsm 

120% 
Wsm 

130%  
Wsm 

140%  
Wsm 

> 3 jaar  
100% 
Wsm 

Alleenstaande        
Actueel beleid 2 7 104 165 232 35 
Na beleidswijziging -22 -17 80 124 192 11 
Alleenstaande ouder,  
2 kinderen (3 en 8 jaar)       
Actueel beleid 178 162 269 298 405 221 
Na beleidswijziging 154 138 245 257 364 197 
Alleenstaande ouder,  
2 kinderen (8 en 13 
jaar)       
Actueel beleid 139 119 211 215 322 182 
Na beleidswijziging 115 95 187 174 282 158 
Paar zonder kinderen        
Actueel beleid -43 -7 26 37 94 5 
Na beleidswijziging -67 -31 2 -4 36 -19 
Paar, 2 kinderen (3 en 
8 jaar)       
Actueel beleid -83 -78 -44 -119 -97 -35 
Na beleidswijziging -109 -104 -71 -160 -137 -61 
Paar,  
2 kinderen (8 en 13 
jaar)       
Actueel beleid -41 -26 1 -99 -77 7 
Na beleidswijziging -65 -50 -23 -140 -117 -17 
Alleenstaande, minder 
valide       
Actueel beleid 4 32 130 223 291 37 
Na beleidswijziging -20 8 106 150 218 13 
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6. Enquête: kenmerken respondenten 

In dit hoofdstuk staat een aantal kenmerken van de respondenten.  
 

61 procent van de respondenten is alleenstaand en ruim de helft ontvangt een uitkering 
van de gemeente 

Ruim de helft van de respondenten is tussen de 46 en 65 jaar en een op de vijf heeft AOW-
gerechtigde leeftijd. 61 procent van de respondenten is alleenstaand en ruim een kwart heeft 
thuiswonende kinderen.  
 
58 procent van de respondenten krijgt een uitkering van de gemeente en 62 procent van de 
respondenten heeft een chronische ziekte, beperking of een handicap.  
 
Een klein deel van de respondenten (13 procent) heeft problematische schulden, het overgrote 
merendeel van de respondenten heeft dit niet.  

 Leeftijd en woonsituatie (N=231 & 229) 

   

 Huidige situatie respondenten (N=202 – 217) 

 
 
   

4%

21%

55%

20%

Leeftijd

18 t/m 26 jaar

27 t/m 45 jaar

46 t/m 65 jaar

66 jaar of
ouder

61%15%

13%

11%

Woonsituatie

Alleenstaand

Alleenstaand
met kinderen

Samenwonend
(zonder
kinderen)

Samenwonend
met kinderen

58%

62%

13%

37%

34%

84%

5%

4%

3%

Uitkering gemeente

Chronische ziekte, beperking of handicap

Problematische schulden

Huidige situatie

Ja Nee Gaat niet over mij
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7. Enquête: Regelingen 

Bijna alle respondenten zijn bekend met de Gelrepas en twee derde gebruikt ook de pas 

De Gelrepas, de kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen en de collectieve 
zorgverzekering zijn de drie meest bekende regelingen. Bijna alle respondenten (96 procent van 
de respondenten) zijn bekend met de Gelrepas en bijna 90 procent is bekend met de 
kwijtschelding en de collectieve zorgverzekering. De individuele inkomenstoeslag en de 
meerkostenregeling chronisch zieken en gehandicapten zijn het minst bekend. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat niet iedereen in aanmerking kan komen voor deze regelingen.  
 
199 respondenten maken van sommige regelingen geen gebruik. De reden die hiervoor gegeven 
wordt is dat ze sommige regelingen niet kennen (48 procent van de respondenten), ze weten niet 
hoe ze de regelingen moeten aanvragen of de regelingen passen niet bij wat ze nodig hebben 
(16 procent van de respondenten). Respondenten die van geen enkele regeling gebruikmaken 
(dat zijn er 21) geven aan dat ze de regelingen niet nodig hebben, hun inkomen te hoog is of ze 
kennen de regelingen niet.  

 Bekendheid en gebruik regelingen (N=196 – 217).  

 

Het sociaal team, medewerker van de gemeente en de website van de gemeente zijn 
belangrijke informatiebronnen 

Het Sociaal Team/ medewerker van de gemeente, de website van de gemeente en vrienden/ 
kennissen zijn de voornaamste informatiebronnen als het gaat om het bekend raken met de 
minimaregelingen. Bij “anders” zijn antwoorden gegeven zoals via de bewindvoerder, begeleider, 
vluchtelingenwerk of zelf uitgezocht.  

 Hoe kent u de regelingen? (N=229) 

 

64%

58%

57%

38%

35%

11%

32%

30%

32%

44%

17%

32%

4%

12%

11%

18%

48%

57%

Gelrepas

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Collectieve zorgverzekering

Bijzondere bijstand

Individuele inkomenstoeslag

Meerkostenregeling chronisch zieken en…

Bekendheid minimaregelingen

Gebruik Bekend Onbekend

12%

42%

24%

22%

8%

7%

7%

2%

1%

1%

21%

Dat weet ik niet meer

Via het Sociaal Team/  medewerker van de…

Via de website van de gemeente

Via vrienden/ kennissen

Via de lokale krant

Via een folder

Via het Huis van Renkum

Via de Poort van Doorwerth

Via de school of BSO van mijn kind(eren)

Via een vereniging

Anders, namelijk .......

Bekend door…
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Bijna de helft van de respondenten kan door de regelingen hun rekeningen betalen 

De regelingen helpen bij bijna de helft van de respondenten bij het betalen van hun rekeningen. 
Maar ook helpen de regelingen bij het doen van iets leuks of om een dagje uit te gaan, sporten 
en voldoende groente en fruit te eten. De regelingen hebben minder effect op het kunnen volgen 
van een opleiding of cursus of werken of het zoeken van werk. Dit kan verklaard worden dat de 
regelingen daar niet specifiek voor zijn bedoeld. Bij “anders” zijn antwoorden gegeven zoals 
bibliotheek(pas) en medische kosten kunnen betalen.  

 Effect van de regelingen (N=206) 

 

Ongeveer 60 procent van de respondenten geeft aan regelingen te missen 

21 procent van de respondenten mist geen regelingen, 19 procent weet niet of ze ook regelingen 
missen en 60 procent van de respondenten geeft aan dat zij regelingen missen. Ruim een kwart 
van de respondenten geeft aan dat ze een regeling missen voor de zorgkosten. Respondenten 
die gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering geven minder vaak aan dat ze een regeling 
voor zorgkosten missen dan respondenten die geen gebruikmaken van de collectieve 
zorgverzekering. Bijna een kwart geeft aan dat ze een regeling voor de reiskosten missen. Bij 
“anders” zijn antwoorden gegeven zoals regelingen voor volwassenen, regelingen voor 
huisdieren, regeling voor opleidingskosten en voor kosten voor een computer/ laptop.  
 

 Mist u nog regelingen? (N=234) 

 
 

48%

31%

25%

22%

22%

21%

15%

14%

12%

9%

9%

18%

Rekeningen betalen

Een dagje uit/ iets leuks doen

Sporten

Voldoende groente en fruit eten

Kleding kopen

Meedoen aan culturele activiteiten

Vrijwilligerswerk doen

Andere mensen ontmoeten

Huishoudelijke apparaten kopen

Werken of werk zoeken

Een opleiding of cursus volgen

Anders, namelijk:

De regelingen helpen mij om…

21%

19%

26%

24%

14%

13%

10%

5%

15%

Nee

Weet ik niet

Ja, voor zorgkosten

Ja, voor reiskosten

Ja, voor leuke activiteiten voor mijzelf

Ja, voor sporten (bijv. kleding, spullen)

Ja, voor culturele activiteiten (bijv. muziek)

Ja, voor kosten voor (het zoeken van) werk

Anders, namelijk:

Mist u regelingen?
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Gelrepas 

De respondenten hebben aangegeven of de Gelrepas past bij hun behoeften en of ze nog iets 
missen in het aanbod van de Gelrepas. De meningen lopen uiteen. Een deel van de 
respondenten is erg blij met de Gelrepas en vinden dan ook dat de pas past bij hun behoeften. 
Maar er zijn ook respondenten die aangeven dat de pas niet bij hun behoeften past. Zij zouden 
graag een ruimer aanbod willen waar ze pas voor kunnen gebruiken, ook geven ze aan dat het 
aanbod in bepaalde woonplaatsen/ wijken te laag is. 
 

 De Gelrepas past bij mijn behoefte/ ik ben blij dat de Gelrepas er is (24 respondenten); 

 De Gelrepas past niet bij mijn behoeften (26 respondenten); 

 Het aanbod is te klein/ teveel gecentreerd (veel in Arnhem) (19 respondenten); 

 Naast de korting moet er altijd nog een deel zelf betaald worden (9 respondenten); 

 Liever de vorige regeling, waarbij er een bedrag beschikbaar was gesteld (7 

respondenten). 

Quotes 

Hieronder volgen een aantal quotes van de respondenten.  
 
 

“De Gelrepas past echt bij mij. Zo kan ik leuke dingen gaan doen, zoals een dagje naar de 
dierentuin met mijn zoon”. 

 
“De Gelrepas past niet bij mijn behoeften.” 

 
“Het is heel goed dat er voor veel activiteiten zoals sport of uitjes hoge kortingen gelden, maar 
dan nog moet er een deel betaald worden. Dat is jammer, want in mijn situatie kan ik daar niet 

voor sparen/geld opzij zetten.” 
 

“De Gelrepas past zeker bij onze behoeften.” 
 

“Ik vind het fijn dat we er gebruik van kunnen maken.” 
 

“De vorige regeling van de gemeente was een vast persoonlijk bedrag. Dit gaf meer vrije keuze, 
is aantrekkelijker, wat minder hokjesgevoel.” 

 
“Er zijn genoeg dingen voor iedereen maar veel dingen zijn dan in de stad Arnhem en dan krijg je 

het stukje vervoer weer want dat kost ook geld!” 
 

“De uitjes waren erg leuk, heb ik ook regelmatig gedaan met m’n dochter, maar voor de rest was 
er niet zo veel aanbod voor Renkum. Veel activiteiten waren in Arnhem. Het was leuk geweest 

als er wat meer dingen in de buurt waren geweest (bijvoorbeeld sporten of schouwburg in 
Wageningen)” 

 
“Nee Gelrepas sluit niet aan op mijn behoefte de pas is heel erg op Arnhem georiënteerd: Het 

zou voor mij als inwoner van Heelsum prettiger zijn om ook aan culturele dingen in Wageningen/ 
Ede te kunnen deelnemen. Doordat de reiskosten Arnhem - Heelsum v.v. best in de papieren 
loopt als je met een gezin daar naar toe moet is/ zijn de activiteiten daar eigenlijk per definitie 

geen optie voor ons. 
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Toelichting antwoorden in het thema regelingen 

Een deel van de respondenten is blij met de regelingen en de Gelrepas. Dit geeft hen de 
mogelijkheid om te participeren in de samenleving: ze kunnen culturele activiteiten ondernemen, 
sporten, mensen ontmoeten, etc. Tegelijkertijd zijn er respondenten die beperkingen ervaren in 
het aanbod van de Gelrepas of die niet het effect ervaren van de regelingen.  

Quotes 

Hieronder volgen een aantal quotes van de respondenten.  
 
 

“Ben erg blij met de Gelrepas. Veel verschillende mogelijkheden.” 
 

“Eigen risico voor de zorg kan ik niet betalen.” 
 

“Er wordt te weinig voorlichting over de regelingen gegeven.” 
 

“Het zou fijn zijn als je de aanvragen digitaal kunt doen. Het is zoveel werk om telkens heel veel 
kopietjes te moeten maken, terwijl je alle informatie digitaal op de computer hebt staan.” 

 
“Door de regelingen kan ik sport betalen, naar de bios, musea e.d.” 

 
“Het is natuurlijk goed dat er al zoveel mogelijkheden zijn maar als je als gezin het geld niet hebt 
om deel te nemen dan is korting ook niet relevant. Daarnaast zijn toch nog veel dingen in Arnhem 
en betekent het dus dat er nog reiskosten bijkomen.  Ook is het programma enkel via internet te 
lezen en krijg je een bonnenboekje zonder uitleg van de bonnen. Niet iedereen beschikt over de 
mogelijkheid om dit te bekijken. Wellicht een optie om een mogelijkheid toe te voegen dat men 

graag een papieren versie heeft of een app zodat het duidelijker is waar welke bon voor te 
gebruiken is. Die papieren versie kan dan eventueel met de pas meegezonden worden en alvast 

een globaal programma van het jaar bevatten zodat men een beetje zicht heeft op wanneer 
welke bon te gebruiken.” 

 
“Je kan veel doen met de Gelrepas.” 

 
“Ik moet altijd vervoer regelen, dat kost ook weer geld.” 

 
“Ik moet voor de Gelrepas meer informatie doorgeven dan voor bijvoorbeeld de collectieve 
verzekering. Veel dingen kosten alsnog geld (heb niets over) en vind het vervelend om te 

gebruiken, omdat men dan direct weet dat ik geen geld heb.” 
 

“De Gelrepas heeft te weinig variatie.” 
 

“Veel info op verschillende plekken i.p.v. 1 centraal punt.” 
 

“Wij zijn blij met de aangeboden activiteiten en kortingen.” 
 

“Geen van de activiteiten van de Gelderpas past niet bij mij.” 
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8. Enquête: Kinderen 

Een kwart van de respondenten heeft thuiswonende kinderen 

Van alle respondenten heeft een kwart (59 respondenten) thuiswonende kinderen. Ruim de helft 
van de thuiswonende kinderen is tussen de 12 en 18 jaar.  

 Leeftijd thuiswonende kinderen (N=63) 

 
 

Kinderen kunnen door een laag inkomen niet altijd de kleding/ spullen kopen die nodig zijn 
voor de vereniging 

42 procent van de respondenten geeft aan dat ze niet de kleding en spullen voor hun kinderen 
kunnen kopen die zij nodig hebben voor de vereniging. Dit kunnen bijvoorbeeld de sportkleding 
zijn of de schilderbenodigdheden. Een kwart van de kinderen kan niet lid worden van een 
vereniging omdat de kosten daarvoor te hoog zijn. Ruim een derde kan niet voldoende kleding en 
schoenen kopen voor hun kind en een kwart kan geen cadeautje kopen voor een feestje.  
 
Bij “anders” zijn antwoorden gegeven zoals het niet kunnen betalen van de medicijnen die nodig 
zijn, leuke activiteiten doen of kinderfeestje geven. Kinderen uit een eenoudergezin kunnen vaker 
niet meedoen dan kinderen uit een gezin met twee ouders.  

 Kinderen kunnen niet meedoen i.v.m. te hoge kosten (N=59) 

 
 

  

19% (10 kinderen)

41% (16 kinderen)

53% (24 kinderen)

27% (13 kinderen)

0 t/m 3 jaar

4 t/m 11 jaar

12 t/m 17 jaar

18 t/m 26 jaar

Leeftijd thuiswonende kinderen

42%

39%

27%

25%

22%

20%

17%

17%

15%

14%

5%

3%

3%

3%

10%

Kleding/ spullen kopen die nodig zijn voor de…

Voldoende kleding/schoenen kopen

Een cadeautje kopen voor feestje

Lid worden van een vereniging

Meedoen met activiteiten op school

Huiswerk/ schoolwerk doen omdat we geen…

Meedoen met hun vrienden

Zijn/haar verjaardag vieren

Naar de tandarts of orthodontist

Voldoende groente en fruit eten

Contact houden met klasgenoten via Whatsapp

Naar de dokter/ het ziekenhuis

De juiste medicijnen krijgen

Huiswerk/ schoolwerk doen omdat mijn kind geen…

Anders, namelijk:

Kinderen kunnen door hoge kosten niet…
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De sport en cultuur via de Gelrepas is de bekendste kindregeling 

Bijna iedereen kent de Gelrepas en meer dan de helft (55 procent) van de respondenten gebruikt 
de Gelrepas zodat hun kinderen mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten. Ook 
een groot deel van de respondenten kent de regeling dat ze gratis lid kunnen worden van de 
bibliotheek Veluwezoom. Bijna twee derde van de respondenten maakt gebruik van de 
winterkledingpas en de Kindpas.  
 
De tegemoetkoming voor een verjaardag en het Jeugdland vakantiepaspoort zijn het minst 
bekend.  

 Bekendheid kindregelingen (N=48 – 53)  

 
 

Door de kindregelingen kan de noodzakelijke kleding worden gekocht 

Voor bijna twee derde van de respondenten helpen de regelingen om de noodzakelijke kleding te 
kunnen kopen voor hun kinderen en voor bijna de helft kunnen hun kinderen lid worden van een 
vereniging of ze kunnen mee op schoolreis of schoolkamp.  

 Effect kindregelingen (N=45) 

 
 
 
 
 

55%

46%

62%

62%

43%

40%

29%

35%

24%

6%

31%

33%

11%

9%

25%

28%

38%

31%

29%

33%

14%

21%

27%

29%

32%

32%

33%

34%

47%

61%

Sport en cultuur via de Gelrepas

Gratis lid van de bibliotheek Veluwezoom

Winterkledingpas

Kindpas

Computer of laptop

Leergeld: Tegemoetkoming schoolkosten

Leergeld: Tegemoetkoming voor een fiets

Zwemdiploma A of Superspetters

Leergeld: Tegemoetkoming voor een verjaardag

Jeugdland vakantiepaspoort

Bekendheid kindregelingen

64%

49%

47%

36%

36%

33%

29%

27%

27%

Noodzakelijke kleding kopen

Lid worden van een vereniging

Mee op schoolreis of schoolkamp

Op zwemles

Andere schoolbenodigdheden kopen

Op school meekomen door computer of laptop

(naar school) fietsen

Activiteiten waar ouderbijdrage voor nodig is

Hun verjaardag vieren

Effect kindregelingen
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Een groot deel van de respondenten mist regelingen voor kinderen  

Bijna een kwart van de respondenten geeft aan dat ze nog een regeling missen om leuke 
activiteiten te kunnen doen. Ook geeft een kwart aan dat er een regeling ontbreekt voor de 
reiskosten.  
Bij “anders” worden antwoorden gegeven zoals: aanvulling zorgkosten en een regeling voor een 
mobiele telefoon.  

 Mist u nog regelingen voor uw kinderen? (N=59) 

 
 

Toelichting antwoorden  

Hieronder staat een aantal quotes van de respondenten uit de vragenlijst.  

 Een regeling voor reiskosten is gewenst, zowel fiets, openbaar vervoer etc. 
(8 respondenten); 

 Een regeling voor een dagje uit (4 respondenten);  

 Een regeling voor schoolkosten (3 respondenten); 
 
 

“Het ziet er naar uit dat mijn zoon naar een andere school moet en mogelijk ook met openbaar 
vervoer zal moeten reizen. Het zou fijn zijn hier een tegemoetkoming in te krijgen.” 

 
“Pretpark voor kinderen.” 

 
“De schoolpas is uit het systeem verwijderd. Nu moeten we alle spullen (schriften, tas etc.) zelf 

kopen, wat erg lastig is.” 
 

“Een mobiele telefoon is belangrijk. Om contact te houden met klasgenoten via bijvoorbeeld 
WhatsApp. Dit is tegenwoordig een belangrijk onderdeel in de onderlinge communicatie tussen 
leerlingen, maar ook tussen leerlingen en leerkracht(en). Het is minstens zo belangrijk als het 

hebben van een laptop.” 
 

“Een bijdrage aan openbaar vervoer voor school/studie zou wenselijk zijn. (Jammer dat het uit het 
kindpakket is gehaald).” 

 
“Ik betaal zelf het peuterdansen met de kleinste van de kinderbijslag. Het zou mooi zijn als de 

kosten voor deze doelgroep ook via de Gelrepas zou kunnen lopen.” 
 
 

12%

15%

22%

22%

19%

12%

15%

Nee

Weet ik niet

Ja, voor leuke activiteiten

Ja, voor reiskosten

Ja, voor schoolkosten

Ja, voor kinderen van 0 t/m 3 jaar

Anders, namelijk:

Mist u nog regelingen voor kinderen
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9. Enquête: Zorgkosten 

Ruim de helft van de respondenten heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten 

58 procent van de respondenten (130 respondenten) heeft een collectieve zorgverzekering 
afgesloten en ruim een derde heeft een zorgverzekering bij een andere verzekeraar lopen. Een 
kleine groep van 3 procent weet niet welke zorgverzekering hij heeft.  
 
Een kwart van de respondenten die via de collectieve zorgverzekering zijn verzekerd, hebben 
gekozen voor pakket GarantVerzorgd 1 en een derde heeft GarantVerzorgd 2. Ruim een kwart 
weet niet via welk pakket hij verzekerd is.  
 
Respondenten tot AOW-leeftijd geven vaker aan dat ze niet gekozen hebben voor de collectieve 
zorgverzekering, maar voor een andere verzekering. Respondenten met de AOW-gerechtigde 
leeftijd zijn meer verdeeld. Een kwart van deze groep heeft pakket GarantVerzorgd2. De rest van 
deze groep is verdeeld over de andere pakketten of geven aan dat ze een andere 
zorgverzekering hebben gekozen. Respondenten met een chronische ziekte of beperking kiezen 
iets vaker dan gemiddeld voor GarantVerzorgd3, dan respondenten die geen chronische ziekte of 
beperking hebben. 

 Gebruik collectieve zorgverzekering (N=130 & 228) 

   

58 procent van de respondenten heeft extra zorgkosten en twee derde gebruikt meer dan 
de helft van het eigen risico 

Ruim de helft (58 procent) van de respondenten heeft extra zorgkosten die hij zelf moet betalen 
omdat deze kosten niet door hun zorgverzekering worden vergoed. Dit zijn met name kosten voor 
medicijnen en kosten voor tandarts/ orthodontist.  
 
Bijna driekwart van de respondenten die naast hun zorgverzekering ook nog extra zorgkosten 
maken, betalen daar maandelijks niet meer dan € 50 aan. Een klein deel van 9 procent, betaalt 
maandelijks meer dan € 100 aan extra zorgkosten. Tot € 25 zijn het vaker jongeren die extra 
zorgkosten hebben, dan respondenten met een hogere leeftijd. Onder de respondenten die 
tussen € 50 en € 100 aan maandelijkse extra zorgkosten hebben, zien we vaker respondenten 
met de AOW-gerechtigde leeftijd dan jongeren.   
 
63 procent van de respondenten heeft meer dan de helft van het eigen risico gebruikt en 20 
procent heeft minder dan de helft gebruikt. Naar leeftijd zien we dat AOW-gerechtigden vaker 
meer dan de helft van het eigen risico hebben gebruikt dan jongeren en ook respondenten met 
een chronische ziekte of beperking en respondenten die een gekozen hebben voor 
GarantVerzorgd2 van de collectieve zorgverzekering, gebruiken vaker meer dan de helft van het 
eigen risico.  
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Nee, ik heb een
andere
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Ik weet niet
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26%
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13%

28%
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pakket ik heb



Versie 1.0 
 

46 
 

 Extra zorgkosten (N=234) 

 
 

 Hoogte extra zorgkosten en gebruik eigen risico (N=106 & 226) 

    
 

Meer dan de helft van de respondenten mijdt weleens de zorg omdat de kosten te hoog 
zijn 

59 procent van de respondenten gaat weleens niet naar de huisarts, fysiotherapeut, tandarts of 
ziekenhuis omdat daarvoor de kosten te hoog zijn; 9 procent van de respondenten doet dat 
eigenlijk voortdurend.  
 
Logischerwijs mijden respondenten die zelf extra zorgkosten moeten betalen vaker zorg dan 
respondenten die geen extra eigen kosten hebben. Met name respondenten die aangeven 
maandelijks meer dan € 100 aan extra zorgkosten te hebben, mijden vaker voortdurend de zorg 
dan respondenten die geen of minder maandelijkse zorgkosten hebben. Er is geen verschil in de 
mate van zorgmijding tussen respondenten die wel of geen collectieve zorgverzekering hebben 
afgesloten.  
 
Het merendeel (82 procent) van de respondenten geeft aan dat ze de premie van de 
zorgverzekering op tijd kunnen betalen, 13 procent loopt soms achter met betalen de betalingen 
en een klein deel van de respondenten (5 procent) heeft een betalingsachterstand.  

42%

28%

26%

9%

7%

6%

12%

Nee

Ja, voor medicijnen

Ja, voor de tandarts/ orthodontist

Ja, voor alternatieve geneeswijzen

Ja, voor fysiotherapie

Ja, voor hulpmiddelen

Anders, namelijk ....

Extra zorgkosten

37%

36%

18%

9%

Hoogte extra zorgkosten

€ 0 tot € 25

€ 25 tot € 50

€ 50 tot € 100

€ 100 of meer

20%

63%

17%

Gebruik eigen risico

Minder dan de 
helft (minder 
dan € 192)

Meer dan de 
helft (meer dan 
€ 192)

Dat weet ik niet
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 Zorgmijding en betalen zorgpremie (N=233) 

   

41%

33%

17%

9%

Zorgmijding

Nee, nooit

Ja, af en toe

Ja,
regelmatig

Ja, eigenlijk
voortdurend

82%

13%

5%

Betalen zorgpremie

Ja, dat lukt
altijd

Ik loop soms
achter met mijn
betalingen

Ik heb een
betalingsachter
stand
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10. Enquête: Werk 

79 procent van de respondenten heeft geen werk en daarvan is 71 procent ook niet op 
zoek naar werk 

79 procent van de respondenten (184 respondenten) heeft geen werk, daarvan kan 15 procent 
niet werken omdat ze zijn afgekeurd en 15 procent werkt niet omdat ze de AOW-gerechtigde 
leeftijd hebben bereikt. Van de respondenten die wel werkzaam zijn (21 procent; 49 
respondenten), werkt 3 procent als ZZP’er, 15 procent werk parttime en 3 procent heeft een 
fulltime baan.  
 
113 respondenten hebben aangegeven geen werk te hebben, daarvan is 71 procent niet op zoek 
naar werk en 29 procent is wel op zoek naar werk. De meest genoemde reden om niet op zoek te 
gaan naar werk is een slechte gezondheid. Bij “anders” worden antwoorden gegeven zoals: aan 
het werk als vrijwilliger, ze zijn mantelzorger of ze hebben mentale/ fysieke beperkingen 
waardoor werken niet meer kan.  

 Werk en op zoek naar werk? (N=233 & 109) 

   

 Redenen niet op zoek naar werk (N=77).  

 
 
  

48%

16%

15%

3% 15%

3%

Werk
Nee

Nee, want ik
ben
afgekeurd
Nee, want ik
krijg AOW

Ja, ik werk 
als ZZP’er

Ja, parttime

Ja, fulltime

71%

8%

7%

14%

Op zoek naar werk
Nee

Ja, en ik denk
dat ik dit jaar
werk vind

Ja, maar ik
weet niet of ik
dit jaar werk
vind

Ja, maar ik
denk niet dat
ik dit jaar
werk vind

52%

8%

7%

7%

5%

5%

4%

4%

1%

1%

48%

Slechte gezondheid

Ik wil thuis zijn voor mijn kind(eren)

Met mijn opleiding kan ik geen werk vinden

Ik kan niet goed met een computer omgaan

Ik heb geen opleiding en kan daardoor geen werk…

Ik heb moeite met (Nederlands) lezen en schrijven

Ik volg een opleiding

Ik denk dat ik er financieel niet op vooruit ga als ik ga…

Ik heb geen specifieke redenen

Ik ben aan het inburgeren en mag (nog) niet werken

Anders, namelijk:

Reden niet op zoek naar werk
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De respondenten is een aantal stellingen voorgelegd met betrekking tot de administratieve zaken 
die komen kijken bij het vinden van werk. Een op de tien geeft aan dat hij liever een 
bijstandsuitkering heeft dan wisselende inkomsten en onzekerheden over zijn inkomen en 5 
procent van de respondenten geeft aan dat hij de administratieve zaken niet kan regelen of niet 
begrijpt en daarom gaat hij niet op zoek naar een baan.  

 Stellingen over als men aan het werk gaat (N=60 – 62) 

 
 

 
 

Wat kan de gemeente nog doen om (passend) werk te vinden? 

Respondenten hebben aangegeven wat de gemeente nog kan doen zodat ze (passend) werk 
kunnen vinden. De meest genoemde opmerkingen zijn: 

 Jobcoach; 

 Maatwerk leveren;  

 Begrip en ondersteuning. 
 
Hieronder volgen een aantal quotes van de respondenten uit de vragenlijst.  

 
 

“Ik hoop op een coach die mij kan helpen naar het zoeken van een baan of opleiding en een 
woning.” 

 
“Maatwerk leveren voor mensen vanuit bijstand richting zzp.” 

 
“Misschien een jobcoach inschakelen om echt passend werk te vinden samen.” 

 
“Voldoende ondersteuning bieden voor mezelf en mijn ouders om weer in beweging te komen. 
Pas daarna hoop ik een stap te zetten richting aangepast werk. Begrip en ondersteuning is nu 

belangrijker dan de drang om aan het werk te moeten.” 
 
 
 

10%

7%

8%

11%

82%

82%

...dan wisselende inkomsten en onzekerheden
over mijn inkomsten.

...waarbij ik niks hoef te regelen dan dat ik mijn
administratie goed moet bijhouden.

Stellingen: Ik heb liever een bijstandsuitkering…

Ja Nee Gaat niet over mij

5%10%

12%

12%

85%

88%

88%

...dit niet kan regelen of niet begrijp, ga ik niet op
zoek naar een baan.

...dit niet wil regelen, ga ik niet op zoek naar een
baan.

...ben bang ben voor boetes of iets moet
terugbetalen ga ik niet op zoek naar een baan.

Stellingen: Omdat ik…

Ja Nee Gaat niet over mij
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Wat doet u om uw kansen op een baan te vergroten of om een baan te vinden? 

Een groot deel van de respondenten is zijn kansen op een baan aan het vergroten door middel 
van:  

 Solliciteren (11 respondenten); 

 Vrijwilligerswerk doen (10 respondenten);  

 Opleiding/ cursussen volgen (8 respondenten); 

 Netwerken (7 respondenten); 

 Ik ben een inburgeringscursus aan het volgen/ ik leer (beter) Nederlands spreken en 
schrijven (7 respondenten). 

 
Hieronder volgen een aantal quotes van de respondenten uit de vragenlijst.  
 
 

“Beter Nederlands leren en een opleiding volgen.” 
 

“Ik probeer mijn vaardigheden te ontwikkelen.” 
 

“Ik doe al lange tijd vrijwilligerswerk bij verschillende instellingen.” 
 

“Netwerken en solliciteren.” 
 

“Loop ook vanuit het UWV bij een jobcoach – Opus.” 
 

“Ik volg een inburgeringscursus. Ik ben bezig met om de Nederlandse taal te leren. Hiervoor heb 
ik gestudeerd.” 

 
“Zoveel mogelijk sollicitaties eruit sturen.” 

 
“Proberen beter te worden, gelukkig hulp via Wmo.” 

 

Het merendeel van de respondenten weet dat als hij meer gaat verdienen, de toeslagen 
vervallen of dalen 

Bij een hoger inkomen, kunnen de landelijke toeslagen dalen en het recht op de gemeentelijke 
regelingen kunnen verloren gaan. 80 procent van de respondenten is hiervan op de hoogte en 
een kleiner aandeel van 4 procent weet dit niet. Voor bijna een op de vijf respondenten is het 
verliezen van huurtoeslag en zorgtoeslag een reden om niet aan het werk te gaan.  

 Gevolgen toeslagen bij werkaanvaarding (N=131 – 143)  

 
 

79%

18%

15%

4%

40%

43%

17%

42%

42%

Weet u dat het zo werkt?

Is het verliezen van huurtoeslag en zorgtoeslag, een
reden voor u om niet (meer uren) te gaan werken?

Is het verliezen van gemeentelijke regelingen, een
reden voor u om niet (meer uren) te gaan werken?

Daling toeslagen bij werkaanvaarding

Ja Nee Gaat niet over mij
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Er is behoefte aan een duidelijk overzicht van alle regelingen 

Respondenten hebben behoefte aan een duidelijk overzicht van alle regelingen en hoe ze dit 
kunnen aanvragen. Het is vaak onduidelijk of ze zien door de bomen het bos niet meer. 
Daarnaast is er behoefte aan een vast aanspreekpunt/ contactpersoon. 

 Meer/ duidelijkere uitleg/ een duidelijk overzicht van de regelingen (11 respondenten); 

 Simpeler beleid/ samenwerking tussen verschillende afdelingen (11 respondenten); 

 Een vast aanspreekpunt/ contactpersoon (5 respondenten). 
 
Hieronder een aantal quotes van respondenten uit de vragenlijst.  
 

 
“Een overzicht waarop je precies kan zien waar je recht op hebt.” 

 
“Automatisch kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.” 

 
“Betere informatie aanbieden door middel van het verbeteren van de website.” 

 
“Goede begeleiding van een consulente die je door het bos begeleidt.” 

 
“Ik had hulp van Humanitas maar nu niet meer. Ik weet niet hoe het nu moet.” 

 
“Meer en betere uitleg bij het aanvragen wat er wel en niet kan. En minder papieren rompslomp.” 

 
“Op de website een aparte sectie voor dit soort regelingen en duidelijk op de homepage 

vermelden.” 
 

“Simpeler en minder regels.” 
 

Als de minimaregelingen veranderen, heeft dat weinig effect op de keuze om (meer) te 
gaan werken 

Ongeveer 10 procent van de respondenten geeft aan dat hun keuze om (meer) te gaan werken 
wordt beïnvloed als de minimaregelingen veranderen. Dit kan een verandering zijn in het te 
ontvangen bedrag per regeling, verlaging van de inkomensgrens of het aantal regelingen waar 
men gebruik van kan maken. Tussen de 40 en 45 procent van de respondenten geeft aan dat het 
hun keuze niet beïnvloedt en ongeveer de helft geeft aan dat het niet over hem gaat.  

 Als minimaregelingen veranderen, wat is het effect? (N=132 – 135)  

 
 

11%

10%

9%

42%

43%

40%

47%

47%

51%

Als u een lager bedrag per regeling zou krijgen,
heeft dat invloed op uw keuze om (meer uren) te

gaan werken?

Als de inkomensgrens van de regelingen wordt
verlaagd, heeft dat invloed op uw keuze om (meer

uren) te gaan werken?

Als er minder regelingen voor u zouden zijn, heeft
dat invloed op uw keuze om (meer uren) te gaan

werken?

Effect bij verandering minimaregelingen 

Ja Nee Gaat niet over mij
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Ingewikkeld systeem/ financiële onzekerheid, ziekte/ zorg voor anderen en leeftijd zijn 
dingen waar men tegen aanloopt bij het beginnen van een baan 

Respondenten geven aan dat ze tegen het ingewikkelde systeem aanlopen als zij beginnen met 
een baan. Het is administratief een belasting om alle zaken goed te kunnen regelen en daar gaat 
het dan ook nog regelmatig verkeerd. Daarnaast is de financiële onzekerheid een probleem en 
speelt leeftijd een rol. Tot slot kunnen respondenten het werk vaak niet goed combineren met de 
zorg die zij hebben voor anderen of kunnen ze niet werken omdat hun gezondheid dat niet 
toelaat.  

 Ziekte/ slechte gezondheid en mantelzorg (14 respondenten);  

 Ingewikkeld systeem/ financiële onzekerheid (10 respondenten); 

 Leeftijd (9 respondenten).  
 
Hieronder een aantal quotes van respondenten uit de vragenlijst.  
 
 
“Er is ontzettend veel papierwerk nodig om een paar uurtjes te kunnen gaan werken. Ook is het 
niet duidelijk hoe de inkomstenverklaring ingevuld moet worden, waardoor je weer overal achter 

aan kunt gaan omdat je geen uitkering krijgt.” 
 

“De zorg van mijn vrouw.” 
 

“Leeftijd.” 
 

“Te veel kosten die opeens uit een vrij mager salaris betaald moeten worden, omdat men 
beweert dat ik een te hoog salaris heb. Ik hou minder over dan een uitkering.” 

 
“Gezondheidsredenen.” 

 
“Leeftijd en de fysieke onmogelijkheden.” 

 
“Het krijgen van een uitkering (de datum en bedrag) loopt niet gelijk met het salaris van een baan. 
Als je via een uitzendbureau werkt en dat stopt, zit je bijna een half jaar in de problemen, omdat 

je salaris (als de deeltijd is) in moet leveren bij de gemeente en je veel minder uitkering krijgt, 
waardoor je je vaste lasten niet op tijd kan overmaken.” 

 
“Zekerheid is weg.” 

 
“Werken is voor mij geen optie. Ik ben fulltime moeder en mantelzorger.” 
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11. Enquête: Tips 

Aan het einde van de vragenlijst hadden respondenten de mogelijkheid om tips te geven aan de 
gemeente.  
 
Tips die meerdere keren zijn genoemd:  

 Meer informatie/ betere voorlichting over de regelingen (19 respondenten); 

 (Betere) communicatie (9 respondenten); 

 Uitkering verhogen/ meer geld (7 respondenten); 

 Aanvraagprocedure vereenvoudigen; minder formulieren/ meer digitaal/ automatische 
toekenningen (6 respondenten); 

 De invulling van de Gelrepas moet anders/ terug naar de regeling waarbij er een 
geldbedrag beschikbaar is (4 respondenten) 

 
 

“Ik ben heel tevreden over het minimabeleid.” 
 

“Ik zou graag beter willen weten wat er aan te vragen is en hoe ik dat kan aanvragen. Ik vind de 
website lastig, van de Gelrepas al helemaal. Een papieren folder zou beter werken.” 

 
“Betere voorlichting wat de gemeente voor ons kan betekenen.” 

 
“Meer direct contact zoeken.” 

 
“Minder administratieve zaken om te regelen, eenvoudigere procedures.” 

 
“Meer maatwerk leveren individueel kijken.” 

 
“Ik ben niet zo bekend met alle regels.” 

 
“De Gelrepas eruit halen en weer een bedrag beschikbaar stellen om een cursus of een sport te 

volgen.” 
 

“Soort menu maken met regelingen. Eventueel vrijwilligers werven die het kunnen maken.” 
 

“Het zou allemaal wat persoonlijker kunnen worden, niet een nummer zijn. Socialer en meer 
begrip voor de situatie.” 

 
“Geen eigen risico bij zorgverzekering.” 

 
“Voor mij gaat het goed zo.” 
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12. Analyse collectieve zorgverzekering 

De gemeente Renkum biedt samen met Menzis drie pakketten voor minima.  

 GarantVerzorgd 1 + GarantTandVerzorgd 250; 

 GarantVerzorgd 2 + GarantTandVerzorgd 250; 

 GarantVerzorgd 3 + GarantTandVerzorgd 250. 

12.1. Gebruikers 

In 2018 zijn er 767 personen die een collectieve zorgverzekering hebben afgesloten. Hiervan zijn 
er 224 personen (29 procent) jonger dan 18 jaar. Zij zijn medeverzekeraars.  
 
Bijna de helft van de verzekerden heeft het aanvullend pakket GarantVerzorgd 1 afgesloten en 
44 procent is verzekerd via GarantVerzorgd 2. Een veel kleiner deel (8 procent; 61 personen) 
hebben het meest uitgebreide pakket; GarantVerzorgd 3.  

Tabel 12.1.1 Kenmerken gebruikers collectieve zorgverzekering 2018 

Categorie  
2018 

Aantal Aandeel 

Leeftijd   
Tot 18 jaar 224 29% 
18 jaar en ouder 543 71% 
Totaal 767 100% 
   
Geslacht   
Man 345 45% 
Vrouw 422 55% 
Totaal 767 100% 
   
Pakket   
GV 1 369 48% 
GV 2 337 44% 
GV 3 61 8% 
Totaal  767 100% 

12.2. Gebruik per pakket en kosten  

Op basis van de aantal verzekerden per pakket en de premie die de gemeente bijdraagt komen 
de kosten op jaarbasis uit op € 72.430, dat is € 94,19 per jaar, per verzekerde (€ 7,85 per maand, 
per verzekerde).  
 
Het voordeel voor de deelnemers verschilt per pakket. De deelnemers krijgen een korting van de 
zorgverzekeraar Menzis en daarnaast betaalt de gemeente een bijdrage. Bij GV 1 hebben 
deelnemers een voordeel van € 17,39, bij pakket GV2 is het voordeel € 18,61 en bij GV3 € 23,29.  

Tabel 12.2.1 Kosten en voordelen per pakket 

Pakketten  
Bruto 

maandpremie 

Kortings-
bedrag 
Menzis 

Bijdrage 
gemeente 

Netto 
maandpremie 

GV1 + GTV 250 € 148,85 € 9,74 € 7,65 € 131,46 
GV2 + GTV 250 € 162,41 € 10,96 € 7,65 € 143,80 
GV3 + GTV 250 € 186,60 € 13,14 € 10,15 € 163,31 
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Tabel 12.2.2 Jaarlijkse kosten voor de gemeente in 2018 

Pakketten  
Maandelijkse 

kosten per 
verzekerde 

Aantal 
verzekerden  

Kosten 2018 

GV1 + GTV 250 € 7,65 369 € 33.874,20 
GV2 + GTV 250 € 7,65 337 € 30.936.60 
GV3 + GTV 250 € 10,15 61 € 7.429,80 
    
Totaal € 7,8519 767 € 72.240,60 

Kosten via Bijzondere bijstand 

In 2018 heeft de gemeente voor € 6.398 medische kosten vanuit de bijzondere bijstand vergoed. 
In tabel 11.2.3 staan de uitgaven die vanuit de bijzondere bijstand zijn vergoed. Dit zijn onder 
anderen kosten voor geneesmiddelen, bril en kosten voor fysiotherapie.  

Tabel 12.2.3 Uitgaven bijzondere bijstand voor medische kosten 

Kosten   

Geneesmiddelen 
Dieetkosten 
Garantietoeslag 
eenoudergezin 
Verpleging aan huis 
Kosten specialist 
Kosten tandarts 
Overige medische/ 
paramedische hulp 
Bril 
Hulpmiddelen bril 
Opname ziekenhuis 
Kosten i.v.m. geboorte 
Kosten fysiotherapie 
Begrafeniskosten 

 

12.3. Verzekering (onderverzekerd/ oververzekerd) 

Ruim een derde van de respondenten heeft een passende verzekering 

38 procent van de respondenten geeft aan dat zijn verzekering precies goed is. Het vergoedt de 
juiste kosten. Tegelijkertijd is 32 procent van mening dat de zorgverzekering te weinig vergoed en 
5 procent vindt dat de verzekering teveel vergoed (oververzekerd). Een derde van de 
respondenten vindt dus dat hij is onderverzekerd en een klein deel van de respondenten vindt dat 
hij is oververzekerd.  
 
Als de gemeente hulp zou bieden voor het vinden van een zorgverzekering die (beter) past bij de 
behoeften, dan zou een derde van de respondenten gebruikmaken van de hulp. 44 procent zou 
hier geen belang bij hebben.  
 
Respondenten die aangeven dat ze gebruik zouden maken van de hulp geven als redenen aan: 

 Ik zou graag willen besparen op de zorgkosten/ dan heb ik minder extra zorgkosten;  

 Dan heb ik alle vergoedingen die ik nodig heb. Niet meer, niet minder; 

 Ik vind het lastig om het zelf uit te zoeken.  
 

                                                      
19 Gemiddelde kosten voor de gemeente 
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Respondenten die aangeven dat ze geen gebruik zouden maken van de hulp, hebben de 
volgende redenen opgegeven:  

 Ik ben goed verzekerd/ ik ben tevreden; 

 Ik zoek het zelf uit;  

 Het probleem is niet welke verzekering, maar hoe betaal ik de verzekering. 
 
Tot slot zijn er respondenten die niet weten of ze gebruik zouden maken van de hulp. Zij hebben 
als redenen: 

 Angst dat de kosten omhoog gaan;  

 Angst dan niet alle kosten worden vergoed/ vermindering van de vergoedingen;  

 Ik zie er tegenop om het (administratief) te regelen; 

 Ik wil niet dat de gemeente van mijn persoonlijke situatie af weet.  

 Is de zorgverzekering passend? (N=233) 

   
 

Extra zorgkosten 

In hoofdstuk 8 van dit rapport staan de uitkomsten van de vragenlijst op het thema Zorgkosten. 
Uit deze vragenlijst blijkt dat 58 procent van de respondenten extra zorgkosten heeft die niet door 
de zorgverzekering worden vergoed. Vaak zijn dit kosten voor medicijnen en kosten voor 
tandarts/ orthodontist. Driekwart van de respondenten die naast hun zorgverzekering ook nog 
extra zorgkosten hebben betalen daar maandelijks niet meer dan € 50 voor.  
 
Respondenten die geen gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering, hebben vaker extra 
zorgkosten dan respondenten die wel gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering.  

12.4. Vergelijking andere pakketten  

Er zijn tal van andere zorgverzekeraars en pakketten. Om een vergelijking te kunnen maken, 
wordt er gekeken naar andere gemeenten in de omgeving van de gemeente Renkum.  
 
In de omgeving van de gemeente Renkum zijn veel gemeenten met hetzelfde aanbod. Er is, net 
als bij de gemeente Renkum, gekozen voor een samenwerkingsverband met Menzis. Daarnaast 
worden dezelfde pakketten aangeboden. Alleen in de gemeente Winterswijk wordt niet het eigen 
risico meeverzekerd. 
 
Dit is tevens een verschil met de andere gemeenten met een andere zorgverzekeraar. Er is niet 
altijd een keuze om het eigen risico mee te verzekeren.  
  

38%

25%

32%

5%

Passende 
zorgverzekering?

Ja, precies
goed

Dat weet ik niet

Nee, te weinig
vergoedingen

Nee, teveel
vergoedingen

36%

44%

20%

Hulp voor passende 
zorgverzekering

Ja

Nee

Weet ik
niet



Versie 1.0 
 

57 
 

Tabel 12.4.1 Vergelijking zorgverzekeringen  

Gemeente 
Zorg-

verzekeraar 
Pakketten Prijs  Bijzonderheden 

Zevenaar Menzis GV1 + TV250 
€ 131,46 (i.p.v. 
€ 148,85) 

 

  GV2 + GTV250 
€ 143,80 (i.p.v. 
€ 162,41) 

 

  GV3 + GTV250 
€ 163,31 (i.p.v. 
€ 218,68) 

Eigen risico 
meeverzekerd 

     

Nunspeet Zilveren Kruis 
Optimaal 
Aanvullend 2 + 
Tand 1 ster 

€ 150,45 (i.p.v. 
€ 160,45) 

 

  
Optimaal 
Aanvullend 3 + 
Tand 2 sterren 

€ 154,20 (i.p.v. 
€ 181,70) 

 

     

Deventer 
Salland 
Zorgverzekering 

Gemeentepakket 
Extra 

€ 119,69 (i.p.v. 
€ 130,65)  

 

  
Gemeentepakket 
Plus 

€ 156,50 (i.p.v. 
€ 183,85) 

Eigen risico 
meeverzekerd 

     

Oss CZ 

Gemeente Extra 
+ CZ Eigen 
bijdrage Wmo-
WLZ 

€ 138,34 (i.p.v. 
€ 168,30) 

 

 VGZ 
VGZ 
GemeentePakket 
Compleet 

€ 135,24 (i.p.v. 
€ 162,50) 

 

     

Winterswijk Menzis GV1 + TV250 
€ 131,46 (i.p.v. 
€ 148,85) 

 

  GV2 + GTV250 
€ 143,80 (i.p.v. 
€ 162,41) 

 

  GV3 + GTV250 
€ 154,16 (i.p.v. 
€ 186,60) 
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Bijlage 1. Systematiek Armoede Index  

De Armoede Index is een door KWIZ ontwikkeld analysemodel, waarbij we inzicht verschaffen in 
de omvang en samenstelling van de armoededoelgroep (naar huishoudens en 
inkomenscategorieën) en het bereik van de minimaregelingen. De Armoede Index is 
samengesteld op basis van een combinatie van gemeentelijke gebruiksgegevens, 
geëxtrapoleerde CBS-gegevens en door ons ontwikkelde kengetallen op basis van 
ervaringscijfers bij andere gemeenten. Belangrijke toevoeging is dat we rekening houden met de 
vermogens en derhalve op deze wijze alleen inzoomen op de doelgroep die in aanmerking komt 
voor de minimaregelingen.  
  
We gaan hierbij als volgt te werk.  
  

- In eerste instantie inventariseren we op basis van de door ons bewerkte CBS-informatie 

hoeveel huishoudens in Renkum inkomens tot 100%, 110%, 120% en 130% van het 

wettelijk sociaal minimum (Wsm) hebben, met geen of een laag eigen vermogen;  

- We geven een overzicht van de inkomensbronnen;  

- Vervolgens wordt voor iedere afzonderlijke groep in kaart gebracht hoe de 

huishoudsamenstelling is en om hoeveel kinderen tot 18 jaar het gaat; 

- Dit overzicht vullen we aan met gemeentelijke getallen over het gebruik van de 

minimaregelingen in 2018 (Bijzondere Bijstand, Individuele Inkomenstoeslag, 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Activiteitenbijdrage, Kindpakket, en eventuele 

overige inkomensondersteunende regelingen). 
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Bijlage 2. Financieel maandoverzicht 

In deze bijlage staat per huishoudtype het financieel maandoverzicht. De tabellen geven 
een overzicht van de maandelijkse inkomsten en uitgaven, bij gebruikmaking van alle 
landelijke en lokale regelingen. De bedragen die horen bij de huishoudelijke uitgaven en 
reserveringsuitgaven zijn afkomstig van het Nibud. 

Tabel B2.1 Alleenstaande zonder kinderen, niet AOW-gerechtigd 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140% 
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.026 1.128 1.231 1.333 1.436 1.026 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 268 268 268 238 203 268 
Zorgtoeslag 99 99 99 99 99 99 
Combinatiekorting 0 0 0 0 0 0 
Kinderbijslag 0 0 0 0 0 0 
Kindgebonden budget 0 0 0 0 0 0 
Totaal bijdragen Rijk 367 367 367 337 302 367 
       
Totaal inkomsten 1.393 1.495 1.598 1.670 1.738 1.393 
       
Uitgaven       
Huur  535 535 535 535 535 535 
Gas, water, elektra 103 103 103 103 103 103 
Telefoon, internet en kabel 58 58 58 58 58 58 
Gemeentelijke heffingen 31 31 31 31 31 31 
(collectieve) zorgverzekering 149 149 149 143 143 149 
Overige verzekeringen 20 20 20 20 20 20 
Onderwijs  0 0 0 0 0 0 
Kosten BSO 0 0 0 0 0 0 
Vervoer 15 15 15 15 15 15 
Reserveringsuitgaven 190 190 190 190 190 190 
Huishoudelijke uitgaven 241 241 241 241 241 241 
Totaal uitgaven 1.342 1.342 1.342 1.336 1.336 1.342 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 

51 153 256 335 402 51 

       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 

31 0 0 0 0 31 

Korting collectieve 
zorgverzekering 

17 17 17 0 0 17 

Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 34 
Gelrepas 15 15 15 0 0 15 
Kindpakket 0 0 0 0 0 0 
Meerkostenregeling personen 
met een beperking of 
chronische problemen 

0 0 0 0 0 0 

Totaal regelingen gemeente 64 33 33 0 0 97 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 

115 186 289 335 402 148 

       
Vrije bestedingen  110 176 182 182 182 110 
Restant 5 10 107 153 220 38 
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Tabel B2.2 Alleenstaande ouder, niet AOW-gerechtigd, 2 kinderen (3 en 8 jaar)20 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140% 
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.026 1.128 1.231 1.333 1.436 1.026 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 297 297 297 297 297 297 
Zorgtoeslag 99 99 99 99 99 99 
Combinatiekorting 0 34 39 44 48 0 
Kinderbijslag 162 162 162 162 162 162 
Kindgebonden budget 441 441 441 441 441 441 
Totaal bijdragen Rijk 999 1.034 1.039 1.043 1.048 999 
       
Totaal inkomsten 2.025 2.162 2.269 2.376 2.484 2.025 
       
Uitgaven       
Huur  580 580 580 580 580 580 
Gas, water, elektra 198 198 198 198 198 198 
Telefoon, internet en kabel 58 58 58 58 58 58 
Gemeentelijke heffingen 54 54 54 54 54 54 
(collectieve) zorgverzekering 149 149 149 143 143 149 
Overige verzekeringen 22 22 22 22 22 22 
Onderwijs  3 3 3 3 3 3 
Kosten BSO 0 34 34 34 34 0 
Vervoer 36 36 36 36 36 36 
Reserveringsuitgaven 274 274 274 274 274 274 
Huishoudelijke uitgaven 382 382 382 382 382 382 
Totaal uitgaven 1.755 1.788 1.788 1.782 1.782 1.755 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 

270 374 481 594 702 270 

       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 

54 0 0 0 0 54 

Korting collectieve 
zorgverzekering 

17 17 17 0 0 17 

Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 43 
Gelrepas 68 68 68 0 0 68 
Kindpakket 15 15 15 0 0 15 
Meerkostenregeling personen 
met een beperking of 
chronische problemen 

0 0 0 0 0 0 

Totaal regelingen gemeente 153 100 100 0 0 197 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 

424 474 581 594 702 467 

       
Vrije bestedingen  243 309 309 309 309 243 
Restant 181 165 272 285 393 224 

 
  

                                                      
20 Bij de kosten BSO is de tegemoetkoming kinderopvang al verrekend. 



Versie 1.0 
 

61 
 

Tabel B2.3 Alleenstaande ouder, niet AOW-gerechtigd, 2 kinderen (8 en 13 jaar)21 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140% 
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.026 1.128 1.231 1.333 1.436 1.026 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 297 297 297 297 297 297 
Zorgtoeslag 99 99 99 99 99 99 
Combinatiekorting 0 34 39 44 48 0 
Kinderbijslag 194 194 194 194 194 194 
Kindgebonden budget 461 461 461 461 461 461 
Totaal bijdragen Rijk 1.051 1.085 1.090 1.095 1.099 1.051 
       
Totaal inkomsten 2.076 2.213 2.321 2.428 2.535 2.076 
       
Uitgaven       
Huur  580 580 580 580 580 580 
Gas, water, elektra 198 198 198 198 198 198 
Telefoon, internet en kabel 66 66 66 66 66 66 
Gemeentelijke heffingen 54 54 54 54 54 54 
(collectieve) zorgverzekering 149 149 149 143 143 149 
Overige verzekeringen 23 23 23 23 23 23 
Onderwijs  39 39 39 39 39 39 
Kosten BSO 0 34 34 34 34 0 
Vervoer 46 46 46 46 46 46 
Reserveringsuitgaven 284 284 284 284 284 284 
Huishoudelijke uitgaven 448 448 448 448 448 448 
Totaal uitgaven 1.886 1.919 1.919 1.913 1.913 1.886 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 

191 294 401 515 622 191 

       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 

54 0 0 0 0 54 

Korting collectieve 
zorgverzekering 

17 17 17 0 0 17 

Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 43 
Gelrepas 68 68 68 0 0 68 
Kindpakket 40 40 40 0 0 40 
Meerkostenregeling personen 
met een beperking of 
chronische problemen 

0 0 0 0 0 0 

Totaal regelingen gemeente 178 125 125 0 0 222 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 

369 419 526 515 622 412 

       
Vrije bestedingen  227 297 312 312 312 227 
Restant 142 122 214 203 310 185 

 
  

                                                      
21 Bij de kosten BSO is de tegemoetkoming kinderopvang al verrekend. 
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Tabel B2.4 Paar, niet AOW-gerechtigd, geen kinderen 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140% 
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.465 1.612 1.758 1.905 2.051 1.465 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 297 292 232 165 94 297 
Zorgtoeslag 192 188 153 118 83 192 
Combinatiekorting 0 0 0 0 0 0 
Kinderbijslag 0 0 0 0 0 0 
Kindgebonden budget 0 0 0 0 0 0 
Totaal bijdragen Rijk 489 480 385 283 177 489 
       
Totaal inkomsten 1.954 2.092 2.143 2.188 2.228 1.954 
       
Uitgaven       
Huur  580 580 580 580 580 580 
Gas, water, elektra 153 153 153 153 153 153 
Telefoon, internet en kabel 66 66 66 66 66 66 
Gemeentelijke heffingen 47 47 47 47 47 47 
(collectieve) zorgverzekering 298 298 298 285 285 298 
Overige verzekeringen 28 28 29 28 28 28 
Onderwijs  0 0 0 0 0 0 
Kosten BSO 0 0 0 0 0 0 
Vervoer 31 31 31 31 31 31 
Reserveringsuitgaven 297 297 297 297 297 297 
Huishoudelijke uitgaven 437 437 437 437 437 437 
Totaal uitgaven 1.936 1.936 1.937 1.923 1.923 1.936 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 

18 156 206 264 305 18 

       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 

47 0 0 0 0 47 

Korting collectieve 
zorgverzekering 

35 35 35 0 0 35 

Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 48 
Gelrepas 31 31 31 0 0 31 
Kindpakket 0 0 0 0 0 0 
Meerkostenregeling personen 
met een beperking of 
chronische problemen 

0 0 0 0 0 0 

Totaal regelingen gemeente 112 66 66 0 0 160 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 

130 221 272 264 305 178 

       
Vrije bestedingen  168 223 240 240 240 168 
Restant -38 -2 32 24 65 10 
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Tabel B2.5 Paar, niet AOW-gerechtigd, 2 kinderen (3 en 8 jaar) 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140% 
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.465 1.612 1.758 1.905 2.051 1.465 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 297 292 232 165 94 297 
Zorgtoeslag 192 188 153 118 83 192 
Combinatiekorting 0 0 0 0 0 0 
Kinderbijslag 162 162 162 162 162 162 
Kindgebonden budget 179 177 159 142 124 179 
Totaal bijdragen Rijk 830 819 706 587 463 830 
       
Totaal inkomsten 2.295 2.431 2.464 2.492 2.514 2.295 
       
Uitgaven       
Huur  580 580 580 580 580 580 
Gas, water, elektra 236 236 236 236 236 236 
Telefoon, internet en kabel 66 66 66 66 66 66 
Gemeentelijke heffingen 54 54 54 54 54 54 
(collectieve) zorgverzekering 298 298 298 285 285 298 
Overige verzekeringen 29 29 29 29 29 29 
Onderwijs  39 39 39 39 39 39 
Kosten BSO 0 34 34 34 34 0 
Vervoer 53 53 53 53 53 53 
Reserveringsuitgaven 357 357 357 357 357 357 
Huishoudelijke uitgaven 523 523 523 523 523 523 
Totaal uitgaven 2.233 2.267 2.267 2.254 2.254 2.233 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 

62 164 198 238 260 62 

       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 

31 0 0 0 0 31 

Korting collectieve 
zorgverzekering 

35 35 35 0 0 35 

Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 48 
Gelrepas 83 83 83 0 0 83 
Kindpakket 15 15 15 0 0 15 
Meerkostenregeling personen 
met een beperking of 
chronische problemen 

0 0 0 0 0 0 

Totaal regelingen gemeente 164 133 133 0 0 212 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 

226 297 330 238 260 274 

       
Vrije bestedingen  303 369 369 369 369 303 
Restant -77 -72 -39 -131 -109 -29 
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Tabel B2.6 Paar, niet AOW-gerechtigd, 2 kinderen (8 en 13 jaar) 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140% 
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.465 1.612 1.758 1.905 2.051 1.465 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 297 292 232 165 94 297 
Zorgtoeslag 192 188 153 118 83 192 
Combinatiekorting 0 0 0 0 0 0 
Kinderbijslag 194 194 194 194 194 194 
Kindgebonden budget 199 197 179 162 144 199 
Totaal bijdragen Rijk 882 871 758 639 515 882 
       
Totaal inkomsten 2.347 2.482 2.516 2.543 2.566 2.347 
       
Uitgaven       
Huur  580 580 580 580 580 580 
Gas, water, elektra 236 236 236 236 236 236 
Telefoon, internet en kabel 74 74 74 74 74 74 
Gemeentelijke heffingen 54 54 54 54 54 54 
(collectieve) zorgverzekering 298 298 298 285 285 298 
Overige verzekeringen 29 29 29 29 29 29 
Onderwijs  39 39 39 39 39 39 
Kosten BSO 0 0 0 0 0 0 
Vervoer 53 53 53 53 53 53 
Reserveringsuitgaven 387 387 387 387 387 387 
Huishoudelijke uitgaven 569 569 569 569 569 569 
Totaal uitgaven 2.317 2.317 2.317 2.305 2.305 2.317 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 

30 165 199 239 261 30 

       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 

54 0 0 0 0 54 

Korting collectieve 
zorgverzekering 

35 35 35 0 0 35 

Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 48 
Gelrepas 83 83 83 0 0 83 
Kindpakket 40 40 40 0 0 40 
Meerkostenregeling personen 
met een beperking of 
chronische problemen 

0 0 0 0 0 0 

Totaal regelingen gemeente 211 158 158 0 0 259 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 

241 323 356 239 261 289 

       
Vrije bestedingen  276 343 350 350 350 276 
Restant -35 -20 6 -111 -89 13 
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Tabel B2.7 Alleenstaande, AOW-gerechtigd 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140% 
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.148 1.263 1.377 1.492 1.607 1.148 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 270 270 270 268 228 270 
Zorgtoeslag 99 99 99 99 99 99 
Combinatiekorting 0 0 0 0 0 0 
Kinderbijslag 0 0 0 0 0 0 
Kindgebonden budget 0 0 0 0 0 0 
Totaal bijdragen Rijk 369 369 369 367 327 369 
       
Totaal inkomsten 1.517 1.632 1.746 1.859 1.934 1.517 
       
Uitgaven       
Huur  580 580 580 580 580 580 
Gas, water, elektra 127 127 127 127 127 127 
Telefoon, internet en kabel 58 58 58 58 58 58 
Gemeentelijke heffingen 31 31 31 31 31 31 
(collectieve) zorgverzekering 187 187 187 143 143 187 
Overige verzekeringen 13 13 13 13 13 13 
Onderwijs  0 0 0 0 0 0 
Kosten BSO 0 0 0 0 0 0 
Vervoer 13 13 13 13 13 13 
Reserveringsuitgaven 193 193 193 193 193 193 
Huishoudelijke uitgaven 241 241 241 241 241 241 
Totaal uitgaven 1.442 1.442 1.442 1.398 1.398 1.442 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 

74 189 304 461 535 74 

       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 

31 0 0 0 0 31 

Korting collectieve 
zorgverzekering 

23 23 23 0 0 23 

Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 0 
Gelrepas 15 15 15 0 0 15 
Kindpakket 0 0 0 0 0 0 
Meerkostenregeling personen 
met een beperking of 
chronische problemen 

0 0 0 0 0 0 

Totaal regelingen gemeente 70 39 39 0 0 70 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 

144 228 343 461 535 144 

       
Vrije bestedingen  111 154 159 159 159 111 
Restant 33 74 184 302 376 33 
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Tabel B2.8 Paar, AOW-gerechtigd 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140% 
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.563 1.720 1.876 2.032 2.189 1.563 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 301 301 301 285 227 301 
Zorgtoeslag 192 192 175 151 124 192 
Combinatiekorting 0 0 0 0 0 0 
Kinderbijslag 0 0 0 0 0 0 
Kindgebonden budget 0 0 0 0 0 0 
Totaal bijdragen Rijk 493 493 476 436 351 493 
       
Totaal inkomsten 2.056 2.213 2.352 2.468 2.540 2.056 
       
Uitgaven       
Huur  580 580 580 580 580 580 
Gas, water, elektra 188 188 188 188 188 188 
Telefoon, internet en kabel 66 66 66 66 66 66 
Gemeentelijke heffingen 47 47 47 47 47 47 
(collectieve) zorgverzekering 373 373 373 285 285 373 
Overige verzekeringen 15 15 15 15 15 15 
Onderwijs  0 0 0 0 0 0 
Kosten BSO 0 0 0 0 0 0 
Vervoer 26 26 26 26 26 26 
Reserveringsuitgaven 299 299 299 299 299 299 
Huishoudelijke uitgaven 437 437 437 437 437 437 
Totaal uitgaven 2.031 2.031 2.031 1.943 1.943 2.031 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 

26 182 321 526 597 26 

       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 

47 0 0 0 0 47 

Korting collectieve 
zorgverzekering 

47 47 47 0 0 47 

Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 0 
Gelrepas 31 31 31 0 0 31 
Kindpakket 0 0 0 0 0 0 
Meerkostenregeling personen 
met een beperking of 
chronische problemen 

0 0 0 0 0 0 

Totaal regelingen gemeente 124 77 77 0 0 124 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 

150 259 399 526 597 150 

       
Vrije bestedingen  168 211 218 218 218 168 
Restant -18 48 181 308 379 -18 
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Tabel B2.9 Alleenstaande zonder kinderen, niet AOW-gerechtigd, minder valide 
(gehandicaptenparkeerkaart) 

Categorie 
100% 
Wsm 

110% 
Wsm 

120% 
Wsm 

130% 
Wsm 

140% 
Wsm 

>3 jaar 
100% 
Wsm 

Inkomsten       
Netto inkomen incl VT 1.026 1.128 1.231 1.333 1.436 1.026 
       
Bijdragen Rijk       
Huurtoeslag 268 268 268 238 203 268 
Zorgtoeslag 99 99 99 99 99 99 
Combinatiekorting 0 0 0 0 0 0 
Kinderbijslag 0 0 0 0 0 0 
Kindgebonden budget 0 0 0 0 0 0 
Totaal bijdragen Rijk 367 367 367 337 302 367 
       
Totaal inkomsten 1.393 1.495 1.598 1.670 1.738 1.393 
       
Uitgaven       
Huur  535 535 535 535 535 535 
Gas, water, elektra 103 103 103 103 103 103 
Telefoon, internet en kabel 58 58 58 58 58 58 
Gemeentelijke heffingen 31 31 31 31 31 31 
(collectieve) zorgverzekering 187 187 187 143 143 187 
Overige verzekeringen 13 13 13 13 13 13 
Onderwijs  0 0 0 0 0 0 
Kosten BSO 0 0 0 0 0 0 
Vervoer 15 15 15 15 15 15 
Gehandicapten parkeerkaart 1 1 1 1 1 1 
Reserveringsuitgaven 193 193 193 193 193 193 
Huishoudelijke uitgaven 241 241 241 241 241 241 
Totaal uitgaven 1.376 1.376 1.376 1.332 1.332 1.376 
       
Budget exclusief regelingen 
gemeente 

16 119 221 338 405 16 

       
Regelingen gemeente       
Kwijtschelding gemeentelijke 
heffingen 

31 0 0 0 0 31 

Korting collectieve 
zorgverzekering 

23 23 23 0 0 23 

Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 34 
Gelrepas 15 15 15 0 0 15 
Kindpakket 0 0 0 0 0 0 
Meerkostenregeling personen 
met een beperking of 
chronische problemen 

0 0 0 17 17 0 

Totaal regelingen gemeente 70 39 39 17 17 103 
       
Budget inclusief regelingen 
gemeente 

86 157 260 354 422 119 

       
Vrije bestedingen  111 154 159 159 159 111 
Restant -25 3 101 195 263 8 
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Bijlage 3. Vragenlijst  

Vragenlijst over uw ervaringen met het minimabeleid 
 

REGELINGEN 
 

1. De gemeente heeft verschillende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Kent u deze 
regelingen of maakt u (of iemand in uw gezin) hier gebruik van? 

 Gebruik ik 
Ken ik wel, 

gebruik ik niet 
Ken ik niet 

Bijzondere bijstand       

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen       

Individuele inkomenstoeslag       

Collectieve zorgverzekering (GarantVerzorgd van Menzis)       

Gelrepas       

Meerkostenregeling chronisch zieken en gehandicapten       

 
 

2. Hoe kent u deze regeling(en)? 
U mag meerdere antwoorden geven. 

  Dat weet ik niet meer   Via het Huis van Renkum 

  Via de website van de gemeente   Via het Sociaal Team of medewerker van de gemeente 

  Via vrienden/ kennissen   Via de school of BSO van mijn kind(eren) 

  Via een folder    Via een vereniging 

  Via de lokale krant    Via de Poort van Doorwerth 

  Anders, namelijk: ………………………………………  

 
 

3. Welk effect hebben de regelingen die u gebruikt? Door de regelingen kan ik/mijn partner …. 
U mag meerdere antwoorden geven. 

  Sporten   Meedoen aan culturele activiteiten 

  Andere mensen ontmoeten   Werken of werk zoeken 

  Vrijwilligerswerk doen   Een opleiding of cursus volgen 

  Voldoende groente en fruit eten   Kleding kopen 

  Rekeningen betalen   Huishoudelijke apparaten kopen 

  Een dagje uit/ iets leuks doen   Anders, namelijk: ………………………………………………….. 
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4. Als u geen gebruik maakt van sommige regelingen, waarom is dat?  
U mag meerdere antwoorden geven. 

  Ik ken sommige regelingen niet   Ik vind het aanvragen moeilijk 

  Ik heb moeite met lezen en schrijven   Ik weet niet hoe ik de regelingen moet aanvragen 

  Mijn inkomen is te hoog   Ik heb de regelingen niet nodig 

  
De regelingen passen niet bij wat ik nodig 
heb   

Ik wil niet dat de gemeente weet dat ik weinig geld 
heb 

  Anders, namelijk: ………………………………………  

 
 

5. Zijn er nog regelingen die u mist?   
U mag meerdere antwoorden geven. 

  Nee   Weet ik niet 

  Ja, voor reiskosten   Ja, voor kosten voor (het zoeken van) werk 

  Ja, voor zorgkosten   Ja, voor leuke activiteiten voor mijzelf 

  Ja, voor sporten (bijv. kleding, spullen)   Ja, voor culturele activiteiten (bijv. muziek) 

  Anders, namelijk: ………………………………………  

 
 

6. Mist u nog iets in het aanbod van de Gelrepas? Met andere woorden: past de Gelrepas bij uw 
behoeften?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

7. Kunt u uw antwoorden toelichten?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

KINDEREN 
 

8. Heeft u thuiswonende kinderen en zo ja, hoeveel?  
U mag meerdere antwoorden geven. 

  Nee → ga naar vraag 14  Hoeveel kinderen met deze leeftijd? 

  Ja, van 0 t/m 3 jaar  ….   kind(eren) 

  Ja, van 4 t/m 11 jaar  ….   kind(eren) 

  Ja, van 12 t/m 17 jaar  ….   kind(eren) 

  Ja, van 18 t/m 26 jaar  ….   kind(eren) 
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9. Komt het wel eens voor dat uw kinderen de volgende dingen niet kunnen doen, omdat de kosten 
daarvoor te hoog zijn? Mijn kind(eren) kan / kunnen niet altijd… 
U mag meerdere antwoorden geven. 

  Meedoen met activiteiten op school   Naar de dokter/ het ziekenhuis  

  Lid worden van een vereniging   De juiste medicijnen krijgen 

  
Kleding/ spullen kopen die nodig zijn voor 
de vereniging   

Huiswerk/ schoolwerk doen omdat we geen 
(goede) computer of laptop hebben  

  
Contact houden met klasgenoten via 
Whatsapp    

Huiswerk/ schoolwerk doen omdat mijn kind geen 
mobiele telefoon heeft  

  Meedoen met hun vrienden   Naar de tandarts of orthodontist 

  Een cadeautje kopen voor feestje    Voldoende kleding/schoenen kopen 

  Zijn/haar verjaardag vieren   Voldoende groente en fruit eten 

  Anders, namelijk: ………………………………………   

 
 

10. Gezinnen met een laag inkomen kunnen gebruikmaken van het Kindpakket, met daarin 
verschillende regelingen. Kent u deze regelingen of maakt uw kind (of kinderen) hier gebruik van? 

 
Gebruik ik/ 
mijn kind 

Ken ik wel, gebruik 
ik/ mijn kind niet 

Ken ik niet 

Kindpas       

Winterkledingpas       

Computer of laptop       

Leergeld: Tegemoetkoming schoolkosten       

Leergeld: Tegemoetkoming voor een fiets       

Leergeld: Tegemoetkoming voor een verjaardag       

Zwemdiploma A of Superspetters        

Sport en cultuur via de Gelrepas       

Gratis lid van de bibliotheek Veluwezoom       

Jeugdland vakantiepaspoort       
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11. Welk effect hebben de regelingen uit het Kindpakket en de Gelrepas? Door deze regelingen kan/ 
kunnen mijn kind(eren)…    
U mag meerdere antwoorden geven. 

  Lid worden van een vereniging    Mee op schoolreis of schoolkamp 

  
Andere schoolbenodigdheden kopen 
(bijv. een schooltas)   

Meedoen aan andere activiteiten op school 
waarvoor een ouderbijdrage nodig is 

  Hun verjaardag vieren   Op zwemles 

  (naar school) fietsen   Op school meekomen door computer of laptop 

  Noodzakelijke kleding kopen   

 
 

12. Zijn er nog regelingen die u mist voor uw kind(eren)?  
U mag meerdere antwoorden geven. 

  Nee   Weet ik niet 

  Ja, voor schoolkosten   Ja, voor leuke activiteiten  

  Ja, voor reiskosten   Ja, voor kinderen van 0 t/m 3 jaar 

  Anders, namelijk: ………………………………………  

 
 

13. Kunt u uw antwoorden toelichten?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
 

ZORGKOSTEN 

14. Maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering van de gemeente en Menzis en zo ja, welk 
pakket heeft u? 

  Ja, het pakket GarantVerzorgd 1   Ja, maar ik weet niet welk pakket ik heb 

  Ja, het pakket GarantVerzorgd 2   Nee, ik heb een andere zorgverzekering afgesloten 

  Ja, het pakket GarantVerzorgd 3   Ik weet niet welke zorgverzekering ik heb 

 
 

15. Heeft u (of iemand in uw gezin) zorgkosten die u zelf moet betalen omdat ze niet door de 
collectieve zorgverzekering worden vergoed?  
U mag meerdere antwoorden geven. 

  Nee → ga naar vraag 17   Ja, voor de tandarts/ orthodontist 

  Ja, voor fysiotherapie   Ja, voor medicijnen  

  Ja, voor alternatieve geneeswijzen   Ja, voor hulpmiddelen 

  Anders, namelijk: ………………………………………   
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16. Hoeveel extra zorgkosten (die niet door uw verzekering worden vergoed) heeft u ongeveer  
per maand? 

  € 0 tot € 25   € 25 tot € 50    € 50 tot € 100    € 100 of meer  

 

 

17. Het eigen risico is € 385. Sommige zorgkosten moet u (tot € 385) zelf betalen, voordat de 
verzekering uw kosten vergoedt. Welk deel van uw eigen risico heeft u in 2018 gebruikt?  

  
Minder dan de helft 
(minder dan € 192)   

Meer dan de helft 
(meer dan € 192)   Dat weet ik niet 

 

 

 

18. Komt het wel eens voor dat u niet naar de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of ziekenhuis gaat 
omdat de kosten daarvoor te hoog zijn? 

  Nee, nooit   Ja, af en toe   Ja, regelmatig   Ja, eigenlijk voortdurend 

 
 

19. Lukt het u om de premie voor uw zorgverzekering op tijd te betalen?  

  Ja, dat lukt altijd   
Ik loop soms achter met 
mijn betalingen   

Ik heb een 
betalingsachterstand 

 
 

20. Past uw zorgverzekering bij wat u nodig heeft (of nodig denkt te hebben)? 

  Ja, dit is precies goed   Nee, het pakket vergoedt te weinig  

  Dat weet ik niet   Nee, het pakket vergoedt veel kosten die ik niet heb 

 
 

21. Als de gemeente u helpt met het vinden van een zorgverzekering die (beter) past bij wat u nodig 
heeft, zou u dan gebruikmaken van die hulp? 

  Ja, want: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Nee, want: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Weet ik niet, want: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

WERK 
 

22. Werkt u? 

  Nee   Ja, ik werk als ZZP’er → ga naar vraag 2727 

  
Nee, want ik ben afgekeurd → ga naar 
vraag 32   Ja, parttime → ga naar vraag 27 

  Nee, want ik krijg AOW → ga naar vraag 32   Ja, fulltime → ga naar vraag 31 

 
 

23. Bent u op zoek naar werk en hoe schat u uw kansen in?  
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  Nee  

  Ja, en ik denk dat ik dit jaar werk vind → ga naar vraag 27 

  Ja, maar ik weet niet of ik dit jaar werk vind → ga naar vraag 27 

  Ja, maar ik denk niet dat ik dit jaar werk vind → ga naar vraag 27 

 

24. Waarom bent u niet op zoek naar werk? U mag meerdere antwoorden geven. 

  Ik heb geen specifieke redenen   Slechte gezondheid 

  
Ik heb geen opleiding en kan daardoor 
geen werk vinden   

Ik ben aan het inburgeren en mag (nog) niet 
werken 

  Met mijn opleiding kan ik geen werk vinden   Ik kan niet goed met een computer omgaan 

  Ik volg een opleiding   Ik wil thuis zijn voor mijn kind(eren) 

  
Ik heb moeite met (Nederlands) lezen en 
schrijven   

Ik denk dat ik er financieel niet op vooruit ga als ik 
ga werken 

  Anders, namelijk: ………………………………………   

 
 

25. Als u aan het werk gaat, moet u zelf een aantal administratieve zaken regelen. Bijvoorbeeld het 
stopzetten van huurtoeslag en zorgtoeslag. Of u moet uw extra inkomsten doorgeven bij uw 
bijstandsconsulent. Daarover volgt een aantal stellingen. 

 Ja Nee 
Gaat niet 
over mij 

Omdat ik dit niet wil regelen, ga ik niet op zoek naar een baan.       

Omdat ik dit niet kan regelen of niet begrijp, ga ik niet op zoek 
naar een baan.       

Omdat ik ben bang ben voor boetes of iets moet terugbetalen 
ga ik niet op zoek naar een baan.       

Ik heb liever een bijstandsuitkering dan wisselende inkomsten 
en onzekerheden over mijn inkomsten.       

Ik heb liever een bijstandsuitkering waarbij ik niks hoef te 
regelen dan dat ik mijn administratie goed moet bijhouden.       

 
 

26. Wat kan de gemeente nog meer voor u doen om (passend) werk te vinden?  
Vul deze vraag alleen in als u een uitkering van de gemeente krijgt of als u een niet-
uitkeringsgerechtigde (NUG-er) bent.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
 

 
 

27. Wat doet u om uw kansen op een baan te vergroten of om een baan te vinden? Hierbij gaat het 
ook om een betere betaalde baan of een baan met meer uren.  
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………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
 

 
 

 

28. De regelingen van de gemeente, maar ook de huurtoeslag en zorgtoeslag, zijn bedoeld voor 
mensen met een laag inkomen. Als u meer gaat verdienen, kan het zijn dat u hier geen gebruik 
meer van kan maken. Of een lager bedrag per regeling krijgt.  

 Ja Nee 
Gaat niet 
over mij 

Weet u dat het zo werkt?       

Is het verliezen van gemeentelijke regelingen, een reden voor u 
om niet (meer uren) te gaan werken?       

Is het verliezen van huurtoeslag en zorgtoeslag, een reden voor 
u om niet (meer uren) te gaan werken?       

 
 

29. Hoe kan het regelen van de administratie van toeslagen en regelingen voor u makkelijker worden 
gemaakt?   

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
 

 
 

30. De gemeente heeft nu verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Als deze 
regelingen veranderen, wat is dan het effect voor u?  

 Ja Nee 
Gaat niet 
over mij 

Als er minder regelingen voor u zouden zijn, heeft dat invloed 
op uw keuze om (meer uren) te gaan werken?        

Als u een lager bedrag per regeling zou krijgen, heeft dat 
invloed op uw keuze om (meer uren) te gaan werken?       

Als de inkomensgrens van de regelingen wordt verlaagd, heeft 
dat invloed op uw keuze om (meer uren) te gaan werken?       
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31.  Zijn er dingen waar u tegen aanloopt als u begint met een baan? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
 

ALGEMENE VRAGEN 
 

32. Hieronder staan een paar algemene vragen. 

 Ja Nee 
Gaat niet 
over mij 

Krijgt u een uitkering van de gemeente, zoals bijstand, BBZ of 
IOAW/IOAZ?       

Heeft u een chronische ziekte, beperking of handicap?        

Heeft u problematische schulden?       

 
 

33. Wat is uw leeftijd? 

  18 t/m 26 jaar   27 t/m 45 jaar 

  46 t/m 65 jaar   66 jaar of ouder 

 
 

34. Wat is uw woonsituatie? 

  Alleenstaand   Alleenstaand met kinderen 

  Samenwonend (zonder kinderen)   Samenwonend met kinderen 

 
 

TIPS EN ADVIEZEN 
 

35. Heeft u nog tips of adviezen voor de gemeente over het minimabeleid? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 
 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk bedankt voor het invullen! 

 

U kunt de vragenlijst terug sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. 

Bent u deze kwijt? Het retour adres is: KWIZ B.V. Antwoordnummer 461. 9700 WB Groningen.   

Een postzegel is niet nodig. 
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De gemeente zal onder alle deelnemers van deze vragenlijst tien cadeaubonnen ter waarde 

van € 20 verloten. Daarnaast kan het Sociaal Team contact met u opnemen als u meer 

informatie wilt over de gemeentelijke regelingen, extra ondersteuning nodig heeft of als u een 

gesprek wilt met een consulent of coach.  

Wilt u: 

 Kans maken op een van de tien cadeaubonnen ter waarde van € 20? of 

 Meer informatie over de gemeentelijke regelingen, extra ondersteuning of een gesprek 

met een consulent of coach? Iemand van het Sociaal Team zal contact met u opnemen. 

Vul dan hieronder uw gegevens in en kruis aan waarvoor we uw gegevens mogen gebruiken. 

Uw gegevens worden alleen voor die reden(en) gebruikt en zal niet worden gebruikt voor de 

rest van het onderzoek. Uw gegevens komen dan ook niet bij de antwoorden te staan.  

 

Aanhef:  De heer/ mevrouw 

Voorletters en achternaam: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Waarvoor mogen we uw gegevens gebruiken?  

  Ik wil kans maken op een van de tien cadeaubonnen ter waarde van € 20.  

  
Ik wil graag meer informatie over de gemeentelijke regelingen, extra ondersteuning of een gesprek 
met een consulent of coach.  

 

 

U kunt dit formulier ook in de retourenvelop terug sturen, samen met de vragenlijst.  

 


