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Aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp

Leiderdorp, 25 april 2020

Onderwerp: conceptnota Minimabeleid

Geacht college,
“In Leiderdorp willen we dat iedereen tot zijn recht komt en mee kan doen. Soms lukt dit (tijdelijk)
niet. Bijvoorbeeld doordat inwoners financiële belemmeringen ervaren. Deze belemmeringen willen
we met het minimabeleid zoveel mogelijk wegnemen.” Met deze woorden begint de nieuwe
(concept) nota Minimabeleid. Ook de website van de gemeente Leiderdorp begint over dit
onderwerp met deze woorden.
Op 12 maart 2020 heeft uw college de conceptnota Minimabeleid 2020 voor inspraak vrijgegeven.
Van de gelegenheid tot inspraak, het geven van een advies en het stellen van enkele vragen maakt de
Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp graag gebruik. Op voorhand merkt de Adviesraad op dat het
concept lastig te doorgronden is. De Adviesraad vraagt zich af of de inhoud ervan doordringt tot
iedereen die op enig moment mogelijk van de voorgestelde regeling gebruik moet maken.
De visie en de doelstelling zijn om meer maatwerk te kunnen leveren. Daarbij is het van belang om
• een integraal plan te kunnen maken,
• vroegtijdig problemen te kunnen signaleren,
• in te zetten op preventie,.
• aandacht te hebben voor kinderen en
• goed samen te werken met verschillende betrokken instellingen.
Hierbij heeft de Adviesraad een aantal vragen.
• Zijn ze alle haalbaar?
• Hoe denkt het college hier nadere invulling aan te geven?
• Hoe past de nieuwe nota in c.q. is te rijmen met maatwerk?
• Moeten mensen nu voor iedere uitgave voor deelname maatschappelijk verkeer een aanvraag
doen?
• En wie bepaalt dan of het wel of niet wordt toegekend?
• In Leiderdorp komt dit bij Incluzio te liggen. Is Incluzio hiervoor voldoende toegerust?
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Naast deze vragen vindt de Adviesraad het schrijnend dat met deze nota de declaratieregeling dreigt
te worden geschrapt, en wel op basis van een passage uit de Participatiewet. (Deze wet schrijft voor
dat gemeenten geen ‘generiek of categoriaal inkomensbeleid’ mogen voeren.)
Dit is een stap die naar de mening van de Adviesraad niet noodzakelijk is. De Adviesraad kan zich niet
aan de indruk onttrekken dat met deze nieuwe nota de bestaande declaratieregeling voor
deelname/participatie aan het maatschappelijk wordt wegbezuinigd.
De declaratieregeling is een voorziening om mensen die een uitkering of inkomen ontvangen op het
sociaal minimumniveau toch te kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Hierbij
denken wij aan de aanschaf van een museumjaarkaart, een voordeelabonnement bij het openbaar
vervoer, lidmaatschap van de bibliotheek, van sportclubs, de ouderenbond of internet. Ieder jaar
konden mensen een beroep doen op deze regeling en een declaratie indienen tot een maximum van
€ 210,--. Bij de aanvraag/indiening werd altijd een bewijsstuk voor het betreffende gevraagd of men
had de mogelijkheid dit na aanschaf van het gevraagde te overleggen. Een controle, ook achteraf
behoorde daardoor tot de mogelijkheden. Op die manier kan van geval tot geval nut, noodzaak en
aard van de ondersteuning worden vastgesteld. En, de declaratieregeling behoort niet tot een
generiek of categoriaal inkomensbeleid.
De Adviesraad heeft de indruk dat de betreffende passage uit de Participatiewet wordt gebruikt om
aan te geven dat de declaratieregeling niet meer mogelijk is. Zoals duidelijk moge zijn is de
Adviesraad het niet eens met die zienswijze. Naast de bestaande regelingen heeft de gemeentelijke
overheid altijd nog een middel zoals “freies Ermessen”. Een stukje eigen invulling aan beleid.
U stelt in de concept-nota dat 80% van de mensen met een inkomen op sociaal minimum ‘makkelijk’
kunnen rondkomen. Dit is correct wanneer hiermee wordt bedoeld dat alle vaste lasten op tijd
betaald kunnen worden. Hierbij tekent de Adviesraad aan dat het vrij te besteden bedrag waarvan
alle andere zaken, zoals eten, kleding, verjaardag, reiskosten, bekostigd moet worden, minimaal is
en vaak ook ontoereikend. En dan wordt men ook geacht te kunnen reserveren voor duurzame
gebruiksgoederen.
En juist dan zijn de mogelijkheden, die de declaratieregeling biedt, de krenten in de pap. Net dát
stukje extra dat ertoe bijdraagt dat de quote aan het begin van dit advies “In Leiderdorp willen we
dat iedereen tot zijn recht komt en mee kan doen. Soms lukt dit (tijdelijk) niet. Bijvoorbeeld doordat
inwoners financiële belemmeringen ervaren. Deze belemmeringen willen we met het minimabeleid
zoveel mogelijk wegnemen.” inderdaad tot zijn recht komt om actief mee te kunnen doen.
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Het bevordert de zelfstandigheid van mensen, juist van die mensen die het soms het hardst nodig
hebben. Minima en armoede zijn niet altijd gerelateerd aan schuldenproblematiek. Er is ook “stille”
armoede. Veel alleenstaanden en ouderen zullen hier het meest door worden getroffen kunnen
worden, maar ook de alleenstaande moeder die graag iets voor zichzelf wil doen.
De Adviesraad ziet de beantwoording van de vragen tegemoet en pleit er voor om de
declaratieregeling in stand te houden. De declaratieregeling is een plus voor maatschappelijke
participatie en deelname aan het maatschappelijk verkeer.
Met vriendelijke groet,

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp,
H. van der Zande MBA,
voorzitter

C.C.: Griffie gemeenteraad

