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1 .  I N l e I D I N g

 1.1 aaNleIDINg eN DOel vaN ONDerzOek

De economische crisis treft momenteel veel burgers. ontslag, dreiging van ontslag, ww-uitkering, bijstand, geen loonsverhoging, huis te 
koop moeten zetten. zomaar enkele situaties die veel mensen zijn overkomen of misschien nog mee gaan maken als gevolg van de 
economische crisis. ook minima ondervinden de gevolgen van het verander(en)de economische peil. Niet alleen groeit het aantal mensen 
met een minimuminkomen, ook komt een grotere groep verder onder het bestaansminimum te leven. voor mensen met een laag inkomen 
is elk financieel steuntje in de rug welkom. Een afgewogen en effectief minimabeleid is in deze economische periode een belangrijk 
instrument om armoede te bestrijden. 

De rekenkamer van de gemeente Hardenberg heeft het initiatief genomen voor een onderzoek naar het zogenaamde minimabeleid van 
de gemeente Hardenberg. Aanleiding voor dit onderzoek is een inventarisatieronde onder raadsleden door de rekenkamer van de 
gemeente Hardenberg om het onderzoeksplan vast te stellen. op basis van deze inventarisatie heeft de rekenkamer in haar 
onderzoeksplan voor 2008 aangegeven een onderzoek te willen doen naar de bijzondere bijstand. In een later stadium is dit verbreed en 
verdiept tot een onderzoek naar het zogenaamde minimabeleid van de gemeente Hardenberg.

onder het begrip “minimabeleid” wordt in dit kader in eerste instantie verstaan:
•	 Bijzondere	bijstand;
•	 categorale	bijzondere	bijstand	(65+/CAV	Collectieve	Aanvullende	ziektekostenverzekering);
•	 kwijtschelding	belastingen;
•	 langdurigheidstoeslag;
•	 reductieregeling;
•	 schuldhulpverlening.

bijvoorbeeld: De ‘reguliere’ bijstandsverstrekking valt dus niet onder het te onderzoeken minimabeleid.

 1.2 DOelstellINg

De rekenkamer Hardenberg wil door het onderzoek antwoord op de centrale onderzoeksvraag, die luidt:

Is het gemeentelijke minimabeleid en de uitvoering daarvan effectief en efficiënt?

Deze centrale onderzoeksvraag is door de rekenkamer uitgewerkt in de volgende deelvragen:
1. wat zijn de doelen van het gemeentelijke minimabeleid en welke relaties heeft het met andere (gemeentelijke) beleidsvelden?
2. welke instrumenten worden ingezet, en welke middelen zijn hiermee gemoeid?
3. In hoeverre is het gemeentelijke minimabeleid doeltreffend?
4. In hoeverre is het gemeentelijke minimabeleid doelmatig?
5. Leidt het minimabeleid tot een feitelijk waarneembare leefverbetering voor de individuen binnen de beoogde doelgroep?

De vijf deelvragen zijn vervolgens door de rekenkamer Hardenberg nader gespecificeerd, waarbij met name wordt ingegaan op de 
doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid en de beleving van de armoede.
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Ter beantwoording van de onderzoeksvragen is aan het begin van het onderzoek een normenkader opgesteld, aan de hand waarvan de 
deelvragen en de nader gespecificeerde vragen worden beantwoord. op basis van het ingevulde normenkader is tenslotte beoordeeld in 
hoeverre het minimabeleid van de gemeente Hardenberg doeltreffend en doelmatig is. 

De beschrijving van de aanpak en uitvoering van het onderzoek, het normenkader en de specificatie van de deelvragen zijn opgenomen 
in de bijlagen.

 1.3 leeswIJzer

In hoofdstuk 2 staat het geformuleerde beleid centraal, terwijl in hoofdstuk 3 de uitvoering wordt behandeld. In hoofdstuk 4 komt de 
doelgroep aan het woord, waarna in hoofdstuk 5 conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd.

In bijlage 1 is een beschrijving van het onderzoekskader opgenomen, inclusief het normenkader. bijlage 2 bevat een overzicht van de 
geraadpleegde stukken.

In het onderzoek vergelijken we Hardenberg qua (uitvoering van) beleid met een aantal referentiegemeenten, namelijk barneveld, 
Coevorden, Hoogeveen, ommen en Twenterand. Deze gemeenten zijn geselecteerd op basis van een met Hardenberg vergelijkbare 
sociale structuur en bevolkingsopbouw. Daarnaast is ook rekening gehouden met de nabijheid van gemeenten.
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2 .  B e l e I D  v O O r  m I N I m a  I N  H a r D e N B e r g

 2.1 INleIDINg

De eerste twee onderzoeksvragen hebben betrekking op de formulering van het minimabeleid in Hardenberg en de instrumenten die 
daarvoor worden ingezet. Aan de hand van de uitkomsten van de deskresearch, gecombineerd met de resultaten van de interviews, 
worden in dit hoofdstuk de bevindingen rond deze twee onderzoeksvragen weergegeven. Deze luiden: ‘wat zijn de doelen van het 
gemeentelijke minimabeleid en welke relaties heeft het met andere (gemeentelijke) beleidsvelden’ en ‘welke instrumenten worden 
ingezet’.
Het hoofdstuk begint met een beknopte beschrijving van de gehanteerde definities en begrippen. De volgende paragrafen beschrijven de 
belangrijkste beleidsstukken alsmede de aangeboden regelingen in Hardenberg. Een volledig overzicht van de geraadpleegde 
beleidstukken en documenten is in de bijlagen opgenomen. 

 2.2 geBrUIk DefINItIes eN fOrmUlerINg DOeleN

Beleidsdefiniëring
Als startpunt voor de ontwikkeling van beleid is de definitie van het probleem van belang, omdat daar de keuze van in te zetten middelen 
van afhangt. De gemeente Hardenberg gebruikt in haar beleidsstukken over het algemeen de termen ‘minima’ en ‘minimabeleid’, al komen 
de bredere begrippen ‘armoede’ en ‘armoedebeleid’ ook voor. In de beleidsstukken komt zo de nadruk in sterke mate op het 
inkomensaspect van armoede komt te liggen. In het verdere onderzoeksrapport sluiten we aan bij de begripshantering van de gemeente 
Hardenberg en spreken we over minima(-beleid). Alleen wanneer er een inhoudelijk onderscheid is met minima(-beleid) spreken we over 
armoede(-beleid).

Het beleidsterrein is ondergebracht bij het beleid voor kwetsbare groepen. Daaronder vallen groepen die niet of niet genoeg zelfredzaam 
zijn. beleidsthema’s zijn onder andere mantelzorg, vrijwilligerswerk, jeugdbeleid, arbeidsparticipatie en het bevorderen van een gezonde 
leefstijl. In het beleid voor kwetsbare groepen maakt de gemeente onderscheid tussen enerzijds het vergroten van zelfredzaamheid en 
anderzijds het bieden van een vangnet voor hen die niet zelfredzaam zijn. Het begrip zelfredzaamheid (of het ontbreken daarvan) is, in 
tegenstelling tot het begrip armoede, breed uitgewerkt en gaat uit van zowel inkomen als participatie. Daarbij ligt de nadruk op participatie 
via werk en minder op maatschappelijke participatie. 

Beleidsdoelen
De gemeente Hardenberg vertaalt de algemene uitgangspunten voor kwetsbare groepen in het eigen minimabeleid niet eenduidig. Het 
ontbreken van zelfredzaamheid wordt impliciet als legitimatie gebruikt voor het inzetten van de verschillende instrumenten voor 
minimabeleid, maar het bevorderen van zelfredzaamheid komt in het specifieke minimabeleid nauwelijks aan de orde. Daar zijn wel 
aanknopingspunten voor: met name het Sociaal Cultureel fonds (SoCu-fonds) is geschikt om het doel van maatschappelijke participatie 
en daarmee zelfredzaamheid dichterbij te brengen en binnen de schuldhulpverlening kan aandacht voor preventie gezien worden als het 
vergroten van de zelfredzaamheid. Een dergelijke koppeling is in de specifieke beleidsstukken echter beperkt gelegd. In de beleidsstukken 
en in de uitwerkingen worden dan ook geen prestatie-indicatoren gebruikt, die de doelbereiking meetbaar maken. In plaats daarvan 
worden prognoses gebruikt over het bereik van regelingen. 

overigens is een uitwerking in de richting van bevorderen van de zelfredzaamheid ook eenvoudiger voor andere beleidsterreinen die 
betrekking hebben op kwetsbare groepen. De interviews bevestigen het beeld dat het aanbrengen van beleidsmatige samenhang tussen 
de verschillende instrumenten voor ondersteuning van minima onderling en in relatie met het beleid voor kwetsbare groepen in het 
algemeen niet de hoogste prioriteit heeft gehad en dat de gemeente vooral gekozen heeft voor een pragmatische aanpak. Het beleid is 
dus min of meer organisch tot stand gekomen.
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Een kanttekening past nog bij het begrip ‘zelfredzaamheid’. volledige toepassing van het begrip heeft als consequentie dat mensen die in 
aanmerking zouden kunnen komen voor een tegemoetkoming die in principe zelf zouden moeten aanvragen, tenzij ze dat niet zelf kunnen. 
bij de bespreking van de uitvoering van het beleid komt dit aspect uitgebreider aan de orde.

 2.3 BeleIDsstUkkeN

Invoering wwb
Met de invoering van de wet werk en bijstand in 2004 zijn de gemeentelijke verantwoordelijkheden in financiële- en beleidsmatige zin 
veranderd. De gemeenten kregen enerzijds meer beleidsvrijheid, ook bij de invulling van hun minimabeleid. Maar anderzijds mochten zij 
niet langer inkomensondersteunend categoriaal beleid (gericht op specifieke doelgroepen) voeren, dat de inkomenspolitiek van het rijk 
zou doorkruizen. 

Overgangsjaar
voor Hardenberg was 2004 een overgangsjaar. In een kaderstellende nota (29 januari 2004) is uitvoering gegeven aan de uit de wwb 
voortvloeiende aanpassingen op het gebied van bijzondere bijstand. De categoriale bijstand en de regeling duurzame gebruiksgoederen 
werden in december 2003 ingetrokken. op verzoek van de raad is in de beleidsregels bijzondere bijstand aansluiting gezocht bij de regels 
die vóór 2004 golden (voortzetting van het ‘ruimhartige’ bijzondere bijstandsbeleid). 
Hardenberg kende vóór de invoering van de wwb al het Sociaal Cultureel fonds (SoCu-fonds), waaruit mensen met een langdurig laag 
inkomen een bijdrage kunnen krijgen om te kunnen participeren op sociaal en cultureel gebied. Het SoCu-fonds werd als instrument 
ongewijzigd voortgezet (vastgesteld in raadsvergadering van 29 januari 2004). In de vervolgnota (22 juni 2004) zijn voorstellen uitgewerkt 
voor integrale schuldhulpverlening en collectieve ziektekostenverzekering en zijn de financiële consequenties van drie beleidsscenario’s 
vergeleken. De raad stemde op 24 juni 2004 grotendeels in met het voorstel van het college van b&w (met uitzondering van de invoering 
de administratieve drempel) om te kiezen voor het voorgelegde scenario b: ‘voortzetten van het beleid 2003 en voor 2004 uitbreiden met 
collectieve ziektekostenregeling en integrale schuldhulpverlening’, omdat dit het dichtst bij continuering van het beleid van vóór 2004 
uitkwam. In deze lijn werd ook het SoCu-fonds gehandhaafd, waarmee werd teruggekomen op het besluit van b&w om het SoCu-fonds 
af te schaffen, wat een kostenbesparing van € 107.000 zou hebben opgeleverd (onderdeel van scenario C). 

zelfredzaamheid en vangnet
Het kader voor het armoedebeleid, door de gemeente Hardenberg minimabeleid genoemd, wordt in eerste aanleg gevormd door de 
toekomstvisie van de gemeente. In deze toekomstvisie ‘Hardenberg stapt stevig op de toekomst af’ (2004) zijn uitgangspunten en 
bijbehorende programmalijnen geformuleerd die als basis dienen voor (toekomstig) beleid. belangrijke doelstelling binnen het beleidsveld 
‘kwetsbare groepen’ is om de zelfredzaamheid van (deze) mensen te vergroten en een vangnet te bieden voor hen die buiten de boot 
(dreigen te) vallen. Deze doelstelling is verder uitgewerkt in het meerjarenprogramma (2005) in de vorm van tien beleidsacties. Deze 
actiepunten hebben betrekking op de thema’s onderwijs en scholing, werk en inkomen, gezondheid, zorg, veiligheid en maatschappelijke 
participatie. 

Ontwikkeling
In augustus 2005 werd teruggeblikt op het in 2004 ingezette minimabeleid en werd besloten om de ingezette lijn te handhaven en geen 
verdere versobering van het minimabeleid door te voeren. In de nota minimabeleid 2008 werd een aantal aanpassingen van het bestaande 
minimabeleid voorgesteld. Deze aanpassingen betreffen onder andere extra ondersteuning van minima in de vorm van een gedifferentieerde 
SoCu-fonds vergoeding en continuering van de reparatiemaatregelen voor 2007 (aanvullende eenmalige tegemoetkoming voor de 
doelgroep van het SoCu-fonds). De raad heeft in haar vergadering van 20 november 2007 het minimabeleid vanaf 1 januari 2008 
vastgesteld (waaronder aanpassing van het SoCu-fonds en de voorgestelde reparatiemaatregel 2007 door te voeren). In oktober 2008 is 
een voortgangsnotitie opgesteld waarin de (financiële) stand van zaken binnen het minimabeleid wordt besproken. Daarin wordt ingegaan 
op ontwikkelingen op korte termijn (nieuwe langdurigheidtoeslag, eenmalige € 50,- regeling, toename schuldhulpverlening). 
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financieel kader
buiten de boven geschetste beleidskaders rond zelfredzaamheid en het vangnet wordt de beleidsontwikkeling sterk beïnvloed door het 
beschikbare budget. De aanpassingen die hebben plaatsgevonden binnen het minimabeleid vanaf 2004 zijn inhoudelijk gemotiveerd, maar 
vinden grotendeels plaats omdat er sprake is van onderbesteding van gereserveerde middelen voor minimabeleid. Met andere woorden: 
de beleidsontwikkeling gaat minder uit van de vraag wat noodzakelijk en gewenst is met als vervolgvraag wat dat kost en meer vanuit de 
vraag wat voor het beschikbare bedrag kan worden gerealiseerd.

 2.4 aaNgeBODeN mINImaregelINgeN IN HarDeNBerg

minimaregelingen 
Het minimabeleid van de gemeente Hardenberg is uitgewerkt in een aantal regelingen en instrumenten. Een aantal instrumenten wordt 
permanent ingezet:
•	 Bijzondere	bijstand	(maatwerk).	Bijzondere	bijstandsverlening	is	geregeld	in	artikel	35	van	de	Wwb.	
•	 	Collectieve	 zorgverzekering:	 deze	 regeling	 was	 tot	 2008	 toegankelijk	 voor	 mensen	 met	 een	 inkomen	 tot	 110	 procent	 van	 de	

bijstandsnorm. per 1 januari 2009 is deze norm verhoogd naar 115 procent. 
•	 Langdurigheidtoeslag	(5	jaar	geen	arbeid	en	inkomen	op	bijstandsniveau,	conform	landelijke	richtlijnen)
•	 Eindejaarsuitkering.
•	 Integrale	schuldhulpverlening	(maatwerk;	uitvoering	door	GKB)	.	
•	 	SoCu-fonds:	De	tegemoetkoming	‘Sociaal	Cultureel	Fonds’	is	vanaf	2008	gedifferentieerd	naar	leeftijd	(nadruk	op	kinderen	en	jongeren)	

en de inkomensgrens is verhoogd (120 procent van bijstandsnorm).
•	 	Kwijtschelding	 gemeentelijke	 heffingen	 (voor	 huishoudens	 met	 inkomen	 op	 bijstandsniveau).	 Er	 is	 kwijtschelding	 mogelijk	 voor	

afvalstoffenheffing, rioolheffing woningen, verontreinigingsheffing en (van het waterschap) ingezetenenomslag. Huishoudens met een 
inkomen op het niveau van de bijstand hebben in principe recht op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen (uitzonderingen: bij 
vermogen en zelfstandig ondernemerschap).

•	 	De	aanvullende	bijstand	(met	name	voor	personen	die	een	onvolledige	AOW	hebben)	is	te	zien	als	een	vorm	van	minimabeleid,	met	
name omdat hier een actief beleid wordt gevoerd. Dat krijgt invulling door de koppeling van bestanden, waarbij Aow en aanvullende 
bijstand door de Svb wordt uitgekeerd.

Daarnaast	is	er	een	aantal	projecten	voor	mensen	met	een	laag	inkomen	en/of	schulden:	
•	 Project	‘Zelf	doen	is	leuker’:	mensen	met	budgetbegeleiding	worden	geholpen	om	de	stap	te	zetten	naar	zelfstandig	budgetbeheer;
•	 	Onderzoek	minima:	binnen	dit	project	wordt	de	doelgroep	(mensen	met	een	inkomen	tot	120	procent	van	de	bijstandsnorm)	in	beeld	

gebracht	(uitgevoerd	in	2007	en	op	de	rol	voor	2009);	
•	 Formulierenbrigade:	informatievoorziening	aan	en	ondersteuning	van	potentiële	gebruikers	van	minimaregelingen.	
•	 Project	‘Erop	af’:	doel	is	om	huurders	met	financiële	problemen	te	helpen	naar	een	stabiele	financiële	situatie	toe	te	werken.	
•	 Verder	participeert	Hardenberg	in	het	convenant	‘Kinderen	doen	mee’,	vooral	door	inzet	SoCu-fonds.	

vergelijking ingezette regelingen
Door Hardenberg wat betreft minimabeleid en de ingezette instrumenten te vergelijken met andere gemeenten is de vraag te beantwoorden 
of er in Hardenberg sprake is van een meer of minder ambitieus beleid. voor deze vergelijking zijn een vijftal gemeenten geselecteerd die 
wat betreft een aantal sociaal-economische karakteristieken vergelijkbaar zijn met Hardenberg, namelijk barneveld, Coevorden, 
Hoogeveen, Twenterand en ommen.
De ingezette instrumenten voor ondersteuning van mensen met een laag inkomen kennen inkomensgrenzen, die voor een deel kunnen 
verschillen tussen gemeenten. voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingen liggen de bedragen (ook voor toetsing van 
het	vermogen)	en	voorwaarden	landelijk	vast;	dat	geldt	ook	voor	de	langdurigheidtoeslag	en	eenmalige	uitkering.	De	schuldhulpverlening	
en bijzondere bijstand worden ‘op maat’ verstrekt en lenen zich daarom niet voor een vergelijking. voor wat betreft de collectieve 
zorgverzekering hanteert Hardenberg een afwijkende grens. vier van de vijf gemeenten die in een vergelijking zijn gebruikt (barneveld, 
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Coevorden, Hoogeveen en ommen), hanteren alle de 120 procentnorm, maar Hardenberg 115 procent. Deze grens in Hardenberg is 
historisch bepaald en niet zozeer beleidsmatig. Twenterand beperkt de regeling tot overigens tot uitkeringsgerechtigden. Het SoCu-fonds 
is in een andere vorm in de vergelijkingsgemeenten te vinden en heet dan bijvoorbeeld reductieregeling of fonds voor maatschappelijke 
participatie. In de vergelijkingsgemeenten liggen de maximale bedragen tussen de € 85 en € 115 per persoon (per jaar), bij een 
inkomensgrens van 120 procent van de geldende bijstandsnorm (één gemeente 115 procent). In Hardenberg ligt de inkomensgrens (ook) 
op 120 procent, maar is de vergoeding leeftijdsgerelateerd. voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar wordt de hoogste bedraagt maximaal 
€ 200 per persoon per jaar.

voorbeelden elders uit Nederland
Een volledige catalogus van mogelijke minimaregelingen is niet voorhanden. op basis van een inventarisatie onder een aantal gemeenten 
kan wel een indicatie gegeven worden van regelingen die Hardenberg niet inzet. Dit kan ideeën opleveren voor het verder vormgeven van 
minimabeleid. 
•	 	Regelingen	voor	kinderen	uit	minimagezinnen	in	natura,	bijvoorbeeld	PC’s.	Hardenberg	kiest	er	voor	om	geen	verstrekkingen	in	natura	

te doen.
•	 Plusvoorziening.	Dit	is	een	regeling	voor	ouderen	(65-plussers)	met	een	klein	pensioen,	vergelijkbaar	met	de	langdurigheidtoeslag.
•	 Stadspas.	Korting	op	diverse	activiteiten	en	uitgaansmogelijkheden.
•	 	Knipkaart.	Voor	huishoudens	met	3	 tot	 5	 jaar	een	minimuminkomen	wordt	 jaarlijks	een	bedrag	gereserveerd	 voor	 vervanging	 van	

duurzame goederen.
•	 Kwijtschelding	OZB.
•	 Kwijtschelding	andere	gemeentelijke	belastingen	(bijvoorbeeld	hondenbelasting).

wanneer gekeken wordt naar de doelstellingen van de regelingen die in sommige gemeenten wel voorkomen, maar in Hardenberg niet, 
dan vallen vooral de verstrekking in natura, de knipkaart en de plusvoorziening op. wat betreft de bedoelde verstrekking in natura kiest 
de gemeente bewust om dit niet te doen, in lijn met de manier waarop het SoCu-fonds wordt toegepast. In het geval van meerdere 
specifieke regelingen is cumulatie mogelijk (bijvoorbeeld pC-verstrekkingen én scholierenvergoeding). In het geval van het SoCu-fonds is 
het mogelijk om vergoedingen voor meerdere doelen te verkrijgen, maar kan het maximumbedrag niet worden overschreden. 
Hardenberg heeft geen alternatief voor de zogenaamde plusvoorziening. 

 2.5 Conclusie

De gemeente Hardenberg is niet eenduidig in de definitie van de doelen van haar minimabeleid. op de voorgrond staat het onderscheid 
tussen zelfredzaamheid die bevorderd moet worden en het vangnet voor mensen die (nog) niet zelfredzaam zijn. Dit zijn begrippen die 
breed in het gemeentelijk beleid worden toegepast. operationalisering van deze kernbegrippen in het minimabeleid is niet ver doorgevoerd, 
bijvoorbeeld door de bevordering van de zelfredzaamheid als onderdeel van het minimabeleid nader uit te werken. Het minimabeleid 
maakt wel duidelijk deel uit van het beleid gericht op kwetsbare groepen, al is een volledige beleidsmatige integratie niet aanwezig. 
prestatiecijfers zijn niet geformuleerd.

De voor het minimabeleid ingezette instrumenten wijken weinig af van de door referentiegemeenten gebruikte instrumenten. Afwijkend is 
de inkomensgrens in Hardenberg voor de collectieve zorgverzekering. De grens van 115 procent die hier geldt, wijkt niet alleen af van die 
in andere gemeenten, maar ligt ook 5 procentpunt lager dan de inkomensgrenzen voor andere regelingen. Een ander verschil is het SoCu-
fonds dat ruimhartiger ingezet wordt, omdat het maximumbedrag hoger is, dan vergelijkbare regelingen in de referentiegemeenten.

wanneer gekeken wordt naar instrumenten die ergens anders worden ingezet, dan valt vooral op dat Hardenberg geen verstrekkingen in 
natura doet en geen regeling voor ouderen met een klein pensioen kent. De keuze voor de inzet van instrumenten wordt met name 
bepaald door de geschiedenis van het beleid. Uitbreiding met instrumenten is niet duidelijk traceerbaar overwogen, waarbij de budgettaire 
ruimte een belangrijke rol speelde.
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3 .  U I t v O e r I N g  m I N I m a B e l e I D 

 3.1 INleIDINg

In dit hoofdstuk wordt in gegaan op de uitvoering van het minimabeleid, de resultaten die in Hardenberg worden geboekt en welke inzet 
van middelen daar tegenover staat. Daarbij komt in beknopte vorm ook aan de orde hoe deze zich verhouden tot die van een aantal 
referentiegemeenten. om de inspanningen en resultaten van de gemeente Hardenberg op het terrein van minimabeleid in regionaal 
perspectief te kunnen plaatsen, is het van belang om beschikbare statistische informatie te presenteren en (waar mogelijk) een vergelijking 
met andere gemeenten te maken. Er zijn daarom vijf referentiegemeenten geselecteerd die qua sociale structuur en bevolkingsopbouw 
interessant zijn voor vergelijking met de gemeente Hardenberg. Dit zijn de gemeenten barneveld, Coevorden, Hoogeveen, ommen en 
Twenterand.

 3.2 UItgaveN mINImaBeleID HarDeNBerg

De eigen gemeentelijke cijfers wijken wat af van de gegevens die het CbS gebruikt. vanuit deze cijfers zouden in principe de indirecte 
kosten voor het minimabeleid kunnen worden bepaald. In de praktijk is de tijdsverantwoording voor verschillende werkzaamheden niet 
volledig ingevoerd, waardoor voor het SoCu-fonds een kleine post indirecte kosten en voor kwijtschelding en langdurigheidtoeslag zelfs 
helemaal geen indirecte kosten worden opgevoerd. Een afweging over instrumenten voor minimabeleid waarin de indirecte kosten ook een 
rol spelen, is dus nu niet exact te maken. Niettemin speelt dit aspect wel een rol. De uitvoering van de regeling SoCu-fonds is zo 
vormgegeven dat er weinig indirecte kosten zijn. De aanvraag wordt wel getoetst, naar doel en naar inkomen, maar de daadwerkelijke 
besteding niet. Er is geen verplichting bonnetjes in te leveren en de controle op de besteding vindt niet of nauwelijks plaats, op zijn hoogst 
steekproefsgewijs. 

Tabel 3.1
Uitgaven minimabeleid Hardenberg 2008 (€).
   begroot werkelijk
bijzondere bijstand uitgaven 708.962 670.817
  indirecte kosten 653.184 264.383
  baten (verhaal) 95.697 112.714
SoCu-fonds uitgaven 258.506 186.591
  indirecte kosten 30.780 486
Langdurigheidtoeslag uitgaven 0 79.697
  indirecte kosten 0 0
kwijtschelding uitgaven 168.150 173.519
  indirecte kosten 0 0
bron: Gemeente Hardenberg.
In tabel 3.1 is zichtbaar dat de “indirecte kosten” aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan begroot. Dit wordt blijkens de jaarrekening veroorzaakt 
door het achterwege laten van een onttrekking uit de reserve wmo. 

Uitgaven bijzondere bijstand in Hardenberg hoger dan in referentiegemeenten
Het jaar 2007 is het laatste jaar waarvoor vergelijking mogelijk is tussen Hardenberg en de referentiegemeenten op het gebied van 
bijzondere bijstand en de langdurigheidtoeslag. In tabel 3.2 is zichtbaar dat er relatief veel ontvangers van bijzondere bijstand zijn in 
Hardenberg en dat het bedrag per ontvanger ook hoog ligt. De karakteristiek ‘ruimhartig’ uit het raadsbesluit van 2004 blijkt daarmee 
toepasselijk. 
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wat betreft de langdurigheidtoeslag is een interessant vergelijkingsgetal het aandeel ontvangers van deze toeslag gerelateerd aan het 
aantal cliënten met een uitkeringsduur van 5 jaar of langer. In Hardenberg ligt deze verhouding op 89 procent. Dit zou theoretisch dichter 
bij 100 procent kunnen liggen of zelfs daarboven2 als het bereik van de regeling maximaal zou zijn, zoals in Hoogeveen en ommen. 
Automatische toekenning aan rechthebbenden in de wwb is daartoe een middel. Hardenberg steekt overigens wel gunstig af ten opzichte 
van barneveld en vooral Coevorden. In Hardenberg is het gemiddelde uitgekeerde bedrag per ontvanger hoger dan in de 
vergelijkingsgemeenten. Dit wordt deels veroorzaakt door de beleidsvrijheid wat betreft de vaststelling van de hoogte van het bedrag en 
anderzijds door verschillen in de samenstelling van de groep ontvangers: gehuwden ontvangen meer dan alleenstaanden. 

Tabel 3.2
Uitgaven bijzondere bijstand en langdurigheidtoeslag per gemeente en aantal ontvangers in 2007.
 Hardenberg barneveld Coevorden Hoogeveen ommen Twenterand
Uitgaven bijzondere  € 388.848 € 201.965 € 84.106 € 178.780 € 121.975 € 59.988
bijstand 
Aantal ontvangers 340 165 170 325 185 115
Uitgaven per ontvanger € 1.144 € 1.209 € 492 € 552 € 656 € 517
Uitgaven LDT € 86.373 € 48.530 € 5.872 € 162.934 € 15.059 € 45.377
Aantal ontvangers 145 85 15 330 35 85
Uitgaven per ontvanger € 595 € 571 € 391 € 494 € 430 € 533
Aandeel ontvangers op  89% 72% 7% 100% 103% 84%
cliënten met uitkeringsduur > 
5 jaar 1 
1per 31 december van het jaar voorafgaande aan het verslagjaar.
bron: kernkaart wwb.

 3.3 vergelIJkINg HarDeNBerg eN refereNtIegemeeNteN

De gemeente Hardenberg telt ruim 58.000 inwoners en is daarmee iets groter dan de vergelijkingsgemeenten Hoogeveen en barneveld. 
De gemeente ommen is duidelijk kleiner dan de andere gemeenten. Geen van de gemeenten heeft een stedelijk karakter.

Hardenberg: relatief weinig 65-plussers
Demografische karakteristieken van de bevolking bepalen tot op zekere hoogte de kans op armoede in een gemeente. Landelijk is de 
armoede onder 65-plussers, alleenstaanden en 
1-oudergezinnen bijvoorbeeld hoger dan onder echtparen (met of zonder kinderen).
Hardenberg heeft in vergelijking met Nederland als geheel relatief weinig 65-plussers. Het aandeel 50- tot 65-jarigen is verhoudingsgewijs 
wat groter. Datzelfde geldt voor de qua omvang vergelijkbare gemeenten barneveld en Hoogeveen. De gemiddelde huishoudengrootte 
bedraagt in Hardenberg 2,6 en ligt boven het landelijk gemiddelde (2,2). Hardenberg kent relatief weinig eenpersoonshuishoudens (24 
procent;	landelijk	36	procent).	Als	uitsluitend	naar	deze	demografische	gegevens	wordt	gekeken,	dan	heeft	de	gemeente	Hardenberg	een	
relatief gunstige positie wat betreft het vóórkomen van lage inkomens.

2 Het criterium voor de toeslag in langdurig laag inkomen (en niet langdurig Wwb). 
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figuur 3.1
Leeftijdsopbouw Hardenberg en referentiegemeenten, CbS, 2008.
 

aandeel minimahuishoudens niet hoger dan in referentiegemeenten
Als we kijken naar het aandeel minima huishoudens (huishoudens met een inkomen tot 105 procent van het sociaal minimum3 , dan zijn 
er geen grote verschillen tussen de gemeenten. De gemeenten Coevorden en Hoogeveen kennen verhoudingsgewijs wat meer minima 
huishoudens dan de overige gemeenten. Het landelijke percentage bedraagt 9 procent. In deze gemeenten is het aantal huishoudens met 
bijstand afgezet tegen de totale bevolking ook relatief hoog.
om iets te kunnen zeggen over het gebruik van de regelingen is het noodzakelijk om ook een (globaal) beeld te hebben van de omvang 
van de doelgroep. In Hardenberg zijn er ongeveer 2.600 huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Dat komt 
neer op 12 procent van alle huishoudens in de gemeente.

Tabel 3.3
kengetallen minima Hardenberg en referentiegemeenten.
  Hardenberg barneveld Coevorden Hoogeveen ommen Twenterand
Aantal minima huishoudens  1.240 1.000 1.130 1.710 380 700
(2005) 
Aandeel minima huishoudens  6% 6% 8% 8% 6% 6%
(2005) 
Aantal huishoudens tot 120%   2.608 2.114 2.380 3.612 810 1.469
norm (2005) 
Huishoudens met bijstand  440 310 540 880 100 240
(2008) 
Bron:	www.waarstaatjegemeente.nl;	CBS

relatief hoge uitgaven per minima-huishouden in Hardenberg
De gemeente Hoogeveen heeft per inwoner de hoogste begroting voor gemeentelijk minimabeleid, gevolgd door Coevorden en 
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3 CBS-definitie voor ‘onder of rond het van het voor het betreffende huishouden van toepassing zijnde sociale minimum’.
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Hardenberg. Als de begrote uitgaven van het minimabeleid gerelateerd worden aan het aantal minima huishoudens, wordt het beeld 
genuanceerder (tabel 3.3). De begrote uitgaven per minima huishouden in Hardenberg benaderen de uitgaven in Hoogeveen over 2007 
en 2008. De gemeenten barneveld, ommen en Twenterand blijven wat achter. 

Tabel 3.4
begrote uitgaven gemeentelijk minimabeleid per inwoner in gemeenten (€).
per inwoner Hardenberg barneveld Coevorden Hoogeveen ommen Twenterand
2005 . 10,33 24,11 42,96 15,33 15,2
2006 17,63 12,39 28,73 43,01 . 15,61
2007 26,56 13,48 30,63 41,96 15,89 .
2008 27,00 15,00 33,00 43,00 15,00 19,00
per minima-huishouden      
2005 . 517 770 1.354 687 729
2006 823 625 916 1.362 . 746
2007 1.244 687 977 1.335 724 .
2008 1.262 758 1.035 1.370 692 921
Nb: gegevens van CbS kunnen afwijken van begrotingscijfers van gemeenten.
Bron:	www.waarstaatjegemeente.nl,	CBS;	bewerking	I&O	Research.

De gemeentelijke uitgaven aan minimabeleid krijgen meer betekenis als er zicht is op de verschillende minimaregelingen die gemeenten 
aanbieden. In Hardenberg en de referentiegemeenten worden in grote lijnen dezelfde regelingen aangeboden voor minima, waarbij de 
voorwaarden voor gebruik beperkt afwijken (zie hoofdstuk 2). De gemeente Hardenberg hanteerde tot en met 2008 als grens voor de 
collectieve zorgverzekering 110 procent van de geldende bijstandsnorm. Daarmee is de potentiële doelgroep verhoudingsgewijs kleiner 
dan in de overige gemeenten, met uitzondering van Twenterand (alleen uitkeringsgerechtigden). De maximale vergoeding voor 
maatschappelijke activiteiten vanuit het SoCu-fonds is relatief hoog in Hardenberg. verder blijkt dat de mogelijkheden voor kwijtschelding 
van gemeentelijke heffingen in Hardenberg en Hoogeveen ruimer zijn dan in de overige gemeenten. 

 3.4 ONtereCHt geBrUIk 

Inkomenstoets beperkt onterechte toekenning
voor het onterecht gebruik van regelingen in het kader van het minimabeleid moet er onderscheid worden gemaakt naar enerzijds het 
SoCu-fonds en anderzijds de overige regelingen. Deze laatste regelingen zijn alle verbonden met duidelijke eisen, met name inkomenseisen 
en vermogenseisen, die goed getoetst kunnen worden. Gegevens over misbruik van deze regelingen zijn niet voorhanden. In de interviews 
is gezegd dat de omvang van dit misbruik (fraude) als zeer gering moet worden ingeschat. Enerzijds omdat het om cliënten gaat van de 
Sociale Dienst, die dan ook niet in aanmerking zouden komen voor de reguliere uitkering en dus bijstandsfraude plegen. Anderzijds gaat 
het om aanvragers waarvan de belastinggegevens worden gecontroleerd en die dus belastingfraude zouden moeten plegen om in 
aanmerking te komen voor een bijdrage uit een minimaregeling. 

Besteding soCu-fonds bijdrage niet gecontroleerd
voor de regeling SoCu-fonds geldt eveneens dat de inkomenseis goed getoetst kan worden. De toegestane bestemming van het geld dat 
wordt aangevraagd, wordt gecontroleerd, maar de daadwerkelijke besteding niet. Daarmee is gebruik van de regeling voor een ander doel 
dan beoogd is, mogelijk. over de omvang hiervan is niets bekend. vanwege het voorkomen van indirecte kosten is gekozen voor deze 
pragmatische wijze van uitvoering. 
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 3.5 mONItOrINg

monitoring beperkt
Een structurele monitoring van het gemeentelijk minimabeleid via documenten uit de beleidsplancyclus vindt beperkt plaats. wel wordt de 
gemeenteraad van tijd tot tijd op de hoogte gebracht van de stand van zaken, ook nadrukkelijk vanuit financieel perspectief. De beperkte 
monitoring hangt samen met het ontbreken van prestatie-indicatoren en concrete beleidsdoelen.

Gegevens over het bereik van regelingen voor minima worden niet systematisch verzameld. wel is eenmalig (2007) het niet-gebruik van 
regelingen in beeld gebracht met behulp van het zogenaamde kwIz-bestand. De gemeente is van plan dit te herhalen, mogelijk in 2009.
Gegevens over het gebruik van meerdere regelingen tegelijkertijd worden door de gemeente niet geaggregeerd gepresenteerd. De 
informatie is op persoonsniveau overigens wel voorhanden en zou als informatie ten behoeve van de monitoring van het minimabeleid 
beschikbaar kunnen worden gesteld. 

 3.6 vergrOtINg BereIk ONDer DOelgrOepeN

Communicatie over regelingen
De gemeente brengt de minimaregelingen met algemene informatie onder de aandacht (website, gemeentepagina). De 
kwijtscheldingsmogelijkheid van de heffingen brengt de gemeente ook onder de aandacht in combinatie met de aanslag. In voorkomende 
gevallen wijzen consulenten de bijstandscliënten op de mogelijkheden en zij kunnen ook helpen met het aanvragen. De gemeente kiest er 
niet voor om regelingen automatisch toe te passen en motiveert dit met de verwijzing naar zelfredzaamheid en het willen voorkomen van 
afhankelijkheid. 

Door Stichting De Stuw wordt het project ‘formulierenbrigade’ uitgevoerd, dat tot doel heeft het niet-gebruik van regelingen terug te 
dringen. Als basis voor deze aanpak wordt het kwIz-bestand gebruikt, waaruit blijkt welke personen een laag inkomen hebben en geen 
gebruik maken van minimaregelingen. Het bestand wordt in kleine contingenten benaderd door middel van een mailing, met eventueel een 
herinneringsbrief en wordt vervolgens door vrijwilligers bezocht. Een consequentie van deze aanpak is dat de potentiële doelgroep in zo’n 
laag tempo wordt bereikt dat het bestand onbetrouwbaar wordt (adresgegevens en inkomensgegevens gewijzigd). 
Een andere weg voor het vergroten van het bereik is de inzet van ouderenadviseurs. zij helpen op verzoek ouderen, onder andere ook 
ouderen die via het wmo-loket in beeld komen.

 3.7 reDeNeN NIet-geBrUIk

Door middel van telefonische enquêtes is in beeld gebracht wat de redenen voor niet-gebruik zijn. De uitkomsten van deze enquête worden 
behandeld in hoofdstuk 5. In interviews is gevraagd wat de redenen zijn om af te zien van het gebruik van regelingen. vanuit de ervaringen 
van de formulierenbrigade komen als belangrijkste redenen naar voren de moeilijkheidsgraad van de in te vullen formulieren, het niet 
begrijpen dat er een regeling is waar recht op bestaat, schaamte en het niet afhankelijk willen zijn. Dit beeld wordt bevestigd door de 
Cliënten Advies raad (CAr).

 3.8 CONClUsIe
De gemeente Hardenberg zet verschillende instrumenten in binnen het minimabeleid. wanneer de mate waarin deze instrumenten worden 
ingezet, wordt vergeleken met andere gemeenten, dan blijkt vooral de bijzondere bijstand ruimhartig te worden toegepast. De verklaring 
voor dit verschil is de raadsuitspraak in 2004, waarin gepleit is voor voortzetting van het ‘ruimhartig’ beleid rond bijzondere bijstand. Het 
SoCu-fonds biedt relatief gezien veel mogelijkheden voor ondersteuning. Dit instrument, in plaats van specifieke regelingen met 
verschillende nauw geformuleerde doelen, voorkomt tot op zekere hoogte de stapeling van regelingen. waar stapeling wel optreedt, is dit 
ook beoogd. 
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Het bereik van de regelingen is eenmalig in beeld gebracht in 2007. Het niet-gebruik dat daar uit bleek, wordt actief tegengegaan door 
middel van de inzet van de formulierenbrigade, maar in een laag tempo. ook de ouderenadviseurs, die op verzoek klanten van het wmo-
loket bijstaan, dragen bij aan het terugdringen van het niet-gebruik. 

De gemeente kent in principe bijdrages uit regelingen en kwijtschelding niet automatisch toe. over het algemeen zet de gemeente 
voorlichting in om het bereik van de regelingen te vergroten. Het bereik van de regelingen wordt in beperkte mate vergroot door de inzet 
van instrumenten als de formulierenbrigade en ouderenadviseurs.

De monitoring van het minimabeleid vindt niet systematisch plaats. voor de gemeenteraad is het daarom moeilijk om te sturen en te 
controleren binnen de beleidsplancyclus. De informatie is grotendeels wel aanwezig, maar wordt niet gebruikt als input voor 
raadsinformatie.
Misbruik van de minimaregelingen vanuit inkomensperspectief vindt niet plaats. Er is echter geen controle of de besteding van een bijdrage 
uit het SoCu-fonds ook werkelijk overeenkomt met de aanvraag. 
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4 .  D O e l g r O e p  a a N  H e t  w O O r D

Het gemeentelijk minimabeleid streeft naar vergroting van de zelfredzaamheid, onder meer door vermindering van het niet-gebruik van 
minimaondersteunende voorzieningen. Teneinde inzicht te krijgen in het gebruik en niet-gebruik van minimaregelingen, alsmede de 
mogelijke drempels voor gebruik is een enquête onder de doelgroep van het minimabeleid afgenomen. 

De enquêteresultaten geven antwoord op de volgende vragen:
•	 Wat	is	de	bekendheid	van	de	aangeboden	minimaregelingen	onder	leden	van	de	doelgroep?
•	 Wat	zijn	de	redenen	om	geen	gebruik	te	maken	van	de	regelingen,	terwijl	men	daar	wel	recht	op	heeft?	
•	 Wat	vinden	de	mensen	in	de	doelgroep	van	het	gemeentelijke	minimabeleid	en	de	uitvoering	ervan?	

op basis hiervan wordt de vijfde onderzoeksvraag beantwoord. Deze luidt als volgt:
Leidt het minimabeleid tot een feitelijk waarneembare leefverbetering voor de individuen binnen de beoogde doelgroep?

Er is een enquête afgenomen onder gebruikers en niet-gebruikers van een aantal minimaregelingen in Hardenberg. Hiermee is een beeld 
verkregen van de tevredenheid van gebruikers over het gevoerde minimabeleid (effectiviteit) en de redenen van niet-gebruik. In bijlage 1 
is meer informatie te vinden over de opzet en uitvoering van het veldwerk.

Gebruikers: zijn in dit kader gedefinieerd als personen die in 2007 of 2008 van één van drie regelingen gebruik maakten die door de 
afdeling werk, welzijn en Educatie (wwE) worden uitgevoerd, namelijk bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag en Sociaal Cultureel 
fonds. 
Niet-gebruikers: zijn gedefinieerd als personen die in 2007 en 2008 geen gebruik hebben gemaakt van deze regelingen en bij de gemeente 
wel als minima bekend staan.

 4.1 respONsaNalyse

respons 
voor de enquête is gebruik gemaakt van een door de gemeente Hardenberg aangeleverd steekproefbestand. Dit bestand bestaat uit een 
koppeling van het zogenaamde kwIz-bestand (in 2007 gemaakt op verzoek van de gemeente door kwIz) met gegevens over het gebruik 
van de drie minimaregelingen in 2007 en 2008. Er is een GbA-check uitgevoerd om slechts in de gemeente woonachtige personen in de 
steekproef vertegenwoordigd te hebben. 

In totaal zijn 300 geslaagde telefonische enquêtes afgenomen, waarvan 150 onder personen die in 2007 of 2008 van één van de regelingen 
gebruik maakten die door de afdeling wwE worden uitgevoerd en 150 onder personen die dat niet deden. In totaal hebben 148 personen 
aangegeven geen medewerking aan het onderzoek te willen of kunnen geven. van degenen die telefonisch bereikt zijn, heeft 67 procent 
deelgenomen aan het onderzoek.

representativiteit
om een beeld te krijgen van de mogelijke vertekening van de enquêteresultaten als gevolg van non-respons door bepaalde groepen, is 
gekeken naar een aantal achtergrondkenmerken. Het aandeel mannen en vrouwen is in de respons- en non-responsgroep praktisch gelijk 
(in de responsgroep is 46 procent man tegenover 47 procent onder de weigeraars). De gemiddelde leeftijd in de non-responsgroep ligt met 
67 jaar hoger dan in de responsgroep (59 jaar) en het aandeel 65-plussers is duidelijk groter (61 om 41 procent). ouderen zijn hierdoor 
mogelijk licht ondervertegenwoordigd in de onderzoeksresultaten. In de analyse is daarom ook gekeken naar de verschillen in uitkomsten 
voor verschillende leeftijdsgroepen.
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Globaal dezelfde resultaten levert een vergelijking op van de responsgroep en het totale kwIz-bestand. over het geheel genomen mag 
worden aangenomen dat de responsgroep een voldoende representatieve afspiegeling vormt van de minimapopulatie in Hardenberg als 
het gaat om leeftijd en geslacht. 
Dat neemt niet weg dat het kwIz-bestand ‘vervuild’ is met personen, c.q. huishoudens die niet tot de minima gerekend moeten worden. 
De formulierenbrigade heeft de ervaring dat soms adressen vanuit het kwIz-bestand worden aangedragen, waar op voorhand aannemelijk 
is dat er geen recht op regelingen zal bestaan, wat ook bevestigd wordt tijdens het gesprek. De kredietbank is kritisch over de 
betrouwbaarheid van de kwIz-berekeningen. Dit betekent dat een deel van de enquête resultaten minder makkelijk te duiden zijn.

gezins- en inkomenssituatie 
Uit de enquête blijkt dat bijna de helft (47 procent) van de geïnterviewde minima alleen woont, terwijl een kwart van hen samenwoont 
zonder thuiswonende kinderen (26 procent). Daarnaast woont 12 procent alleen met thuiswonende kinderen en woont eveneens 12 
procent samen met kinderen. De gemiddelde grootte van het huishouden is 2,7. Ter vergelijking: van alle huishoudens in Hardenberg 
bestaat 23 procent uit eenpersoonshuishoudens. 

Het grootste deel van de geïnterviewde minima bestaat uit 65-plussers (41 procent). ongeveer eenderde van de huishoudens, waartoe de 
geïnterviewde minima behoren, heeft een maandelijks netto inkomen tussen 750 en 1.000 euro (netto), terwijl het grootste deel (40 
procent) een netto inkomen heeft tussen 1.000 en 1.500 euro. veel van de minima die hebben deelgenomen aan het onderzoek ontvangen 
een	WAO/VUT-uitkering	(40	procent).	Verder	 is	20	procent	 in	 loondienst,	11	procent	 is	arbeidsongeschikt	en	10	procent	werkloos.	Het	
aandeel zelfstandigen is met 3 procent gering. 

 4.2 BekeNDHeID & INfOrmatIevOOrzIeNINg

kwijtschelding bekendste regeling
De bekendheid van de verschillende minimaregelingen verschilt aanzienlijk per regeling. Het best bekend is de kwijtscheldingsregeling (zie 
figuur 4.1). zowel gebruikers (dat wil zeggen mensen die minimaal gebruikmaken van één minimaregeling) als niet-gebruikers kennen 
overwegend	de	regeling.	Anders	is	dit	bij	het	Sociaal	Cultureel	fonds;	onder	gebruikers	is	de	bekendheid	hoog,	terwijl	niet-gebruikers	in	
beperkte mate afweten van deze minimaregeling in Hardenberg. Duidelijk minst bekend is de langdurigheidstoeslag. 

Dat de bekendheid met regelingen onder gebruikers hoger is dan onder niet-gebruikers is begrijpelijk, aangezien het gebruik van één van 
deze regelingen in 2007 of 2008 in de definitie van gebruikers besloten ligt. Echter, uit de enquête blijkt dat gebruikers van een of meerdere 
regelingen ook vaker bekend zijn met regelingen die ze niet gebruiken dan niet-gebruikers. 
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figuur 4.1
bekendheid van minimaregelingen, percentage bekend met regeling, uitgesplitst naar gebruikers (n=150) en niet-gebruikers (n=150).

 

Toelichting: Cz=collectieve ziektekostenverzekering, SCf=sociaal cultureel fonds, bb=bijzondere bijstand, LDT=langdurigheidstoeslag. 

De mate van bekend zijn met de diverse minimaregelingen is in belangrijke mate samenhangend met de leeftijd. zo zijn 65-plussers minder 
bekend met de kwijtscheldingsregeling en het SoCu-fonds, maar meer bekend met de aanvullende bijstand. 

samenhang tussen gebruik en bekendheid regeling
opvallend is dat een kwart van de gebruikers van de bijzondere bijstand niet bekend is met deze regeling. ook denken niet-gebruikers van 
bijzondere bijstand relatief vaak dat ze hier wel gebruik van maken. Een deel van de Hardenbergse minima weet dus niet wat men 
ontvangt. Een verklaring hiervoor kan liggen in de begripsverwarring die optreedt als het gaat over bijstand en bijzondere bijstand. Dat 
betekent dat er in de communicatie aandacht nodig is voor de bekendheid van de bijzondere bijstand, maar ook voor de duidelijkheid van 
de informatie.
verder zijn gebruikers van de langdurigheidstoeslag en gebruikers van het SoCu-fonds op een paar uitzonderingen daargelaten wel 
bekend met deze instrumenten. 

Tabel 4.1
bekendheid met regeling onder gebruikers 
van betreffende regeling in 2007 en 2008.
  2008
bijzondere bijstand  74% (27)
Langdurigheidtoeslag  96% (23)
Socu-fonds  90% (93)

De doelgroepen zijn via verschillende informatiekanalen geïnformeerd over de minimaregelingen. De sociale dienst heeft een belangrijke 
voorlichtingsrol, aangezien de meeste respondenten via de sociale dienst weten van de regelingen. Uitzondering hierop vormt de 
schuldhulpverlening, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van informele kanalen zoals vrienden en familie. ook leeftijd speelt een rol bij 
de informatievergaring. over het algemeen geldt dat 65-plussers vaker via de krant van de regelingen weten, terwijl 45 tot 65-jarigen vaker 
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via de sociale dienst zijn geïnformeerd en 18- tot en met 45-jarigen verhoudingsgewijs vaker via het informele netwerk van de regelingen 
weten. Hierbij speelt mee dat 65-plussers minder vaak ‘structureel’ cliënt zijn van de sociale dienst. 

figuur 4.2

Hoe weet u van deze regeling (nmin=58, nmax=251)?
 

 4.3 geBrUIk vaN regelINgeN

maken de doelgroepen gebruik van de regelingen? 
De mate waarin minima gebruik maken van de regelingen verschilt per regeling. zo gebruikt eenderde van degenen die kwijtschelding van 
gemeentelijke heffingen kennen deze regeling ook, terwijl dit bij het Sociaal Cultureel fonds ruim de helft is (57 procent). Een verklaring 
hiervoor is dat de inkomensgrens voor gebruik van dit fonds hoger ligt dan voor kwijtschelding. bovendien speelt mee dat de bekendheid 
van de kwijtscheldingsregeling groot is, omdat de belastingaanslag en de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen tegelijk onder de 
aandacht komen. voor het SoCu-fonds geldt dat de bekendheid minder is, maar de mensen die het fonds kennen het ook meer 
gebruiken. 

‘geen recht hebben’
De belangrijkste reden waarom minima geen gebruik maken van regelingen blijkt het gepercipieerde recht (‘ik heb er geen recht op’). Deze 
categorie valt uiteen in twee groepen: minima die expliciet aangeven ‘geen recht’ te hebben en minima die ‘denken geen recht’ te hebben. 
Het verschil tussen beide is subtiel: de eerste groep weet of gaat ervan uit dat ze geen recht hebben en de tweede groep denkt geen recht 
te hebben, maar weet dat niet zeker. Dat wil niet zeggen dat de minima in de eerste groep terecht aangeven dat ze geen recht hebben. 
zo geven vijf respondenten die bijzondere bijstand ontvangen ten onrechte aan dat ze ‘geen recht’ hebben. Het is aannemelijk dat ook een 
deel van de respondenten in de tweede groep ten onrechte denkt niet in aanmerking te komen. 
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verder speelt onbekendheid met specifieke regelingen een substantiële rol onder gebruikers van andere regelingen. Het niet-gebruik met 
als opgegeven reden ‘privacy’ of ‘niet afhankelijk willen zijn van de gemeente’ komt in de antwoorden nauwelijks voor. ook geven 
respondenten nauwelijks aan dat ze niet aanvragen vanwege de moeilijkheidsgraad van een aanvraag, maar oudere aanvragers 
(65-plussers) van een vergoeding uit het SoCu-fonds en de aanvragers van kwijtschelding zeggen relatief vaak de aanvraag (erg) moeilijk 
te vinden. Er zijn dus relatief weinig minima die uit overtuiging dan wel eigen keuze geen beroep doen op minimaregelingen. vooral 
onbekendheid	 speelt	 hierbij	 een	 rol;	 het	 potentiële	 bereik	 is	 daarmee	 groter	 dan	 het	 huidige	 bereik.	 Verbetermogelijkheden	 zien	
Hardenbergse minima dan ook vooral in de voorlichting en informatieverschaffing. 

Tabel 4.2
redenen voor niet-gebruik onder kenners van de regeling.
  kwijtschelding (n=153) SoCu-fonds (n=76)
geen recht 68% 54%
niet nodig 7% 16%
denk geen recht 4% 9%
geen	gelegenheid/persoonlijk	 5%	 5%
aanvraag verstuurd of mee bezig 3% 5%
weet niet 5% 5%
overig 8% 6%
totaal 100% 100%

Het beroep dat 65-plusers op het SoCu-fonds doen, ligt duidelijk lager dan bij jongere leeftijdscategorieën. Dit valt samen met een 
aanzienlijke onbekendheid onder 65-plussers met deze regeling. De 65-plussers zeggen wel iets vaker een bijdrage uit het fonds niet nodig 
te vinden. ook voor kwijtschelding geldt dat het niet-gebruik onder 65-plussers met 75 procent aanzienlijk hoger ligt dan onder 45- tot 
65-jarigen (50 procent).

meerderheid ervaart aanvragen als gemakkelijk
Het aanvragen van kwijtschelding wordt door bijna tweederde van de aanvragers als (heel) gemakkelijk ervaren. Een op de vijf gebruikers 
(21 procent) vindt de aanvraag moeilijk of heel moeilijk. De belangrijkste reden hiervoor is dat er (zo-)veel papieren moet worden 
bijgevoegd. ook het feit dat men veel privé-gegevens moet overleggen en onbegrip als gevolg van taalproblemen worden genoemd. 

vanuit het Sociaal Cultureel fonds zijn vooral bijdrages aangevraagd voor kosten van lidmaatschap van sport- en cultuurverenigingen, 
telefoon- en internetkosten en abonnementen op krant en tijdschriften. In vergelijking met kwijtschelding is het aandeel dat het aanvragen 
als moeilijk ervaart kleiner. wel geven 65-plussers vaker aan de aanvraag voor het SoCu-fonds moeilijk te vinden.

figuur 4.3
vond u de aanvraag gemakkelijk of moeilijk, kwijtschelding en SoCu-fonds (excl. weet niet)?
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 4.4 OOrDeel ONDersteUNINg

wat vinden de doelgroepen van de gemeentelijke ondersteuning van minima?
Uit de enquêteresultaten komt naar voren dat tweederde van de gebruikers van één of meer regelingen voor mensen met een laag inkomen 
tevreden is over de ondersteuningsmogelijkheden die de gemeente aan minima biedt. Er is in dit geval nauwelijks verschil tussen de 
leeftijdscategorieën. Niet-gebruikers zijn in wat mindere mate tevreden, maar zeggen veel vaker het antwoord op deze vraag niet te weten. 
Dit geldt wederom het sterkst voor 65-plussers: zij zijn veel minder vaak tevreden en moeten veel vaker een antwoord schuldig blijven.

figuur 4.4
Hoe tevreden bent u in het algemeen over de ondersteuningsmogelijkheden die de gemeente biedt met de regelingen? Uitgesplitst naar 
gebruikers (n=147) en niet-gebruikers (n=143). 

 * excl. ‘geen antwoord’ en ‘niet van toepassing’

verbeterpunten
verbetermogelijkheden zien Hardenbergse minima vooral in de informatievoorziening. ze wensen meer en betere informatie over de 
aangeboden regelingen: welke regelingen zijn er voor wie? ook vinden enkele geïnterviewde minima dat de inkomensgrens omhoog zou 
moeten, dat de tegemoetkoming (in het algemeen) verhoogd zou moeten worden en dat de heffingen en belastingen omlaag zouden 
moeten.
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Tabel 4.3
wat zou de gemeente, vooral of extra, moeten doen op het gebied van minimabeleid om uw eigen situatie te verbeteren (alleen vaker 
genoemde suggesties, n=67)?
  Abs. %
Beter	informeren/betere	voorlichting	over	de	mogelijkheden/regelingen		 16	 10%
De (gemeentelijke) belasting verlagen  11 7%
Het uitkeringsbedrag verhogen  9 6%
De inkomensgrens bijstellen  5 3%
Als je van bijstand naar (gedeeltelijk) werk gaat, moet je er wel op vooruit gaan.  4 3%
Minder papierwerk bij de aanvraag  4 3%
Sneller zijn met de toekenning van de bijstand  4 3%
Een regeling voor zaken die je echt nodig hebt (zoals wasmachine, koelkast)  3 2%
Lasten van alleenstaanden verlagen  3 2%
Iets extra’s met de feestdagen  2 1%
betere begeleiding bij het zoeken naar werk  2 1%
weinig begeleiding in het algemeen  2 1%
De grens van de spaarrekening verhogen  2 1%

 4.4 CONClUsIe
De bekendheid varieert per minimaregeling. De (on-)bekendheid vormt daarmee ook een belangrijke factor in het bereik van de regelingen. 
Gebruik en niet-gebruik zijn hier in belangrijke mate van afhankelijk. Naast het wel of niet kennen (naamsbekendheid) van regelingen speelt 
ook de bekendheid met de inhoud en de toekenningscriteria een rol: duidelijk de meest aangedragen verklaring voor niet-gebruik is het 
geen recht er op hebben. Uit de enquête blijkt dat de perceptie ‘geen recht’ niet altijd terecht is: verschillende minima die gebruik maken 
van	 een	 regeling	 zeggen	 er	 geen	 recht	 op	 te	 hebben.	De	mate	waarin	men	 bekend	 is	met	 en/of	 behoefte	 heeft	 aan	 informatie	 over	
minimabeleid kan mede samenhangen met de inzet van de gemeente Hardenberg op zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid 
van burgers. 
De complexiteit van de aanvraag lijkt een weinig ‘dempende’ werking te hebben op het gebruik van regelingen. De meerderheid van de 
gebruikers heeft de aanvraag van een regeling niet als moeilijk ervaren.
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5 .  C O N C l U s I e s

In de voorafgaande hoofdstukken is de informatie opgenomen die nodig is om de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen te 
beantwoorden. In dit hoofdstuk wordt deze informatie gegroepeerd en worden per onderzoeksvraag conclusies getrokken, onder 
gebruikmaking van het normenkader. Daaruit volgt dan de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag: ‘Is het gemeentelijke 
minimabeleid en de uitvoering daarvan effectief en efficiënt?

 5.1 DOeleN mINImaBeleID eN relatIe met aNDere BeleIDsvelDeN

De eerste deelvraag luidt: ‘Wat zijn de doelen van het gemeentelijke minimabeleid en welke relaties heeft het met andere 
(gemeentelijke) beleidsvelden?’

1.  De gemeente gebruikt in de praktijk de term minimabeleid in plaats van armoedebeleid. 
  Door het onderbrengen van het minimabeleid bij het beleid voor kwetsbare groepen is er wel een verbinding met een wat uitgebreidere 

interpretatie van het begrip armoede dan inkomen alleen.

2.  De doelen van het gemeentelijke minimabeleid worden door de gemeente niet expliciet benoemd in concreet te bereiken resultaten. 
Ze worden niet uitgedrukt in aantallen of prestatiecijfers. De doelen kunnen worden afgeleid uit twee kernbegrippen uit het beleid van 
Hardenberg ten aanzien van kwetsbare groepen. Deze kernbegrippen betreffen enerzijds het bevorderen van zelfredzaamheid en 
anderzijds het voorzien in een vangnet voor hen die (nog) niet zelfredzaam zijn.

3.  Het bevorderen van die zelfredzaamheid door het minimabeleid zelf wordt nauwelijks nader uitgewerkt in doelen. Een belangrijke 
uitzondering is een project in het kader van schuldhulpverlening. Het voorzien in een vangnet is aanbodgericht, waarbij geen doelen 
zijn gesteld ten aanzien van het bereik, dan wel het gebruik van de regelingen. Niettemin ziet de gemeente het niet-gebruik wel als 
een probleem.

4.  Er is geen beleidsmatige systematische analyse beschikbaar van de doelgroep voor minimabeleid, in die zin dat kennis over de 
doelgroep niet is gekoppeld aan een prioritering of regelingen.

5.  De regelingen met een ‘vangnet-functie’ gaan niet alle uit van dezelfde hoogte van het inkomen waaronder sprake is van een ‘laag 
inkomen’.

6.  De verbinding tussen het minimumbeleid en de overige gemeentelijke beleidsvelden zijn niet nadrukkelijk gelegd. Belangrijke 
uitzondering hierop is de verbinding tussen minimabeleid en re-integratiebeleid voor WWB- cliënten. Voor beide doelgroepen geldt als 
doel de vergroting van de zelfredzaamheid door het verwerven van een inkomen uit werk en de maatschappelijke participatie die 
werken met zich meebrengt. 
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 5.2 INgezette INstrUmeNteN eN mIDDeleN

De tweede deelvraag luidt: “Welke instrumenten worden ingezet en welke middelen zijn hiermee gemoeid?’’

7. De gemeente Hardenberg zet een zestal instrumenten structureel in,nl.: 
	 •	 Bijzondere	bijstand;
	 •	 Categorale	bijzondere	bijstand	(65+	/	CAV	Collectieve	Aanvullende	ziektekostenverzekering);
	 •	 Kwijtschelding	belastingen;
	 •	 Langdurigheidstoeslag;
	 •	 Reductieregeling;
	 •	 Schuldhulpverlening.

  Afwijkend is alleen de mate waarin inwoners van Hardenberg gebruik maken van bijzondere bijstand. Dit ligt duidelijk hoger dan in de 
referentiegemeenten. Een ander verschil is het SoCu-fonds, dat zeker vanaf 2008 ruimhartiger ingezet wordt dan vergelijkbare 
regelingen in de referentiegemeenten. Wanneer gekeken wordt naar mogelijke instrumenten die ergens anders worden ingezet, dan 
valt vooral op dat Hardenberg geen verstrekkingen in natura doet en geen regeling voor ouderen met een klein pensioen kent. 
Hardenberg geeft gerelateerd aan minimabeleid 1,375 miljoen euro uit in 2008, waaronder begrepen 265.000 duizend euro aan 
indirecte kosten (personeelskosten). Ruim de helft van dit bedrag (€ 670.817, tabel 3.1) is verantwoord als bijzondere bijstand.

8.  Er is geen inzicht in de indirecte kosten per regeling, omdat alle indirecte kosten zijn toegeschreven aan ‘bijzondere bijstand’.
 De regeling SoCu-fonds is wel zo opgezet dat de indirecte kosten gering zijn.

9.  De monitoring en verantwoording in de richting van de gemeenteraad gebeurt door middel van actualisaties en raadsvoorstellen, maar 
niet systematisch in documenten die behoren tot de beleidsplancyclus.

  Door het ontbreken van prestatie-indicatoren en concrete doelen is het voor de raad moeilijk om te sturen en te controleren, afgezien 
van sturing door middel van budgetten.



M I N I M A  M A X I M A A L  G E S T E U N D ?  |  2 5

 5.3 DOeltreffeNDHeID vaN BeleID

‘In hoeverre is het gemeentelijke minimabeleid doeltreffend?’ is de derde deelvraag. 

10.  Het minimabeleid in Hardenberg kent geen concreet omschreven doelen, waardoor een werkelijk oordeel over de doeltreffendheid 
moeilijk te geven is. 

  De bevordering van de zelfredzaamheid heeft een geringe plaats in het minimabeleid, tenzij het louter vergroten van de financiële 
armslag als zodanig wordt gezien. Wel gericht op zelfredzaamheid is het project ‘Zelf doen is leuker’. Ook het SoCu-fonds is tot op 
zekere hoogte gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, door de beoogde vergroting van de maatschappelijke participatie. 

11.  Deze doelstelling - het vergroten van de zelfredzaamheid, door de beoogde vergroting van de maatschappelijke participatie - wordt 
echter niet gemonitord en een rechtmatigheidtoets vindt niet plaats. Dit onderdeel van beleid is daarmee weinig doeltreffend. De 
andere beleidsmatige invalshoek, het bieden van een vangnet, heeft invulling gekregen door het aanbieden van een zestal regelingen, 
die het beleidsterrein voor een belangrijk deel bestrijken.

12.  Er is echter geen regeling voor 65-plussers met een klein pensioen en er is geen extra aandacht voor zelfstandigen met een laag 
inkomen. 

13.  Geconstateerd kan worden dat de langdurigheidtoeslag de doelgroep voor het overgrote deel (90 procent) bereikt. voor met name de 
bijzondere bijstand geldt dat het bereik groot is, vergeleken met andere gemeenten.

14. De regeling SoCu-fonds wordt relatief veel gebruikt, maar onder 65-plussers is het gebruik veel lager.

15.  Uit het bereik en gebruik van de minimaregelingen kan worden geconcludeerd dat het beleid doeltreffend is ten aanzien van de cliënten 
van de Sociale Dienst. 

  Het beleid is echter niet doeltreffend is voor de groep niet-bijstandsontvangers tot 120 procent van bijstandsnorm. Deze groep - en 
met name de 65-plussers - is vaak niet bekend met de regelingen.

16.  De gerichte benadering door formulierenbrigade en ouderenconsulenten kan op zich als effectief worden beschouwd, maar heeft een 
geringe capaciteit. 
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 5.4 DOelmatIgHeID

De vierde deelvraag is ‘In hoeverre is het gemeentelijke minimabeleid doelmatig?’

17.  Het beleid kan als doelmatig worden aangemerkt, met als kanttekening dat de verantwoording voor indirecte kosten voor regelingen 
buiten de bijzondere bijstand niet beschikbaar is. 

18.  De financiële verantwoording binnen het minimabeleid is niet ingericht op de beantwoording van de vraag of de indirecte kosten per 
regeling in evenwicht zijn met de directe kosten. In totaliteit wordt circa 20 procent van de verantwoorde uitgaven voor minimabeleid 
uitgegeven aan (verantwoorde) indirecte kosten. In 2004 zijn voor Hardenberg de fictieve kosten voor de bijzondere bijstand geraamd 
op € 723.000. Geconstateerd kan worden dat dit bedrag ruim onder de uitgaven ligt die Hardenberg anno 2008 verantwoordt onder 
minimabeleid. wel is vanaf 2007 een toevoeging aan het gemeentefonds afgesproken voor armoedebeleid, oplopend naar € 80 miljoen 
structureel. voor Hardenberg komt dit neer op circa € 320.000 per jaar. Hardenberg geeft meer uit aan minimabeleid dan deze 
bedragen opgeteld. De rekenkamer neemt aan dat dit voor alle jaren geldt.

19.  De totale uitgaven voor minimabeleid in Hardenberg liggen relatief hoog ten opzichte van referentiegemeenten, vooral als gevolg van 
de hoge uitgaven voor bijzondere bijstand. 

20.  De handhaving (voorkomen van misbruik) van de regelingen is op orde, doordat de regelingen over het algemeen op inkomen en 
vermogen zijn gebaseerd en dit goed te toetsen is. Een uitzondering is het SoCu-fonds, waar uitsluitend met het doel in de aanvraag 
wordt gewerkt en niet met een verantwoording (bonnetjes) of met verstrekking in natura. 

 5.5 BelevINg

21.  Uit de enquête die in het kader van het rekenkameronderzoek is gehouden, blijkt dat de tevredenheid onder gebruikers van 
minimaregelingen relatief hoog is. onder niet-gebruikers ligt deze wat lager. Uit de enquête blijkt niet in sterke mate dat mensen met 
een laag inkomen andere regelingen zouden willen, met uitzondering van een ‘witgoedregeling’.

22.  Het niet-gebruik wordt in geringe mate veroorzaakt door persoonlijke overwegingen als schaamte of het niet afhankelijk willen zijn. 
Hoofdzakelijkheid onbekendheid en het weten (of denken te weten) dat men er geen recht op heeft, verklaren het niet-gebruik.

23.  verbetervoorstellen van de respondenten richten zich vooral op verbetering van de voorlichting en grotere toegankelijkheid door 
eenvoudiger procedures.
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6 .  a a N B e v e l I N g e N

1. Laat het minimabeleid de zelfredzaamheid sterker bevorderen.

2.  Gebruik sterker gerichte voorlichting die de diverse subgroepen in de doelgroep opzoekt, naast de voorlichting via algemene kanalen 
zoals De Toren. besteed daarbij speciale aandacht aan de subgroepen die geen cliënt zijn van de Sociale Dienst.

3. vergroot de capaciteit van gerichte projecten zoals de formulierenbrigade, “zelf doen is leuker” en de ouderenconsulenten.

4. behoud vanwege de doelmatigheid de huidige eenvoudige toetsing van aanvragen.

5. kies een beperkt aantal kengetallen om de prestaties in het minimabeleid meetbaar te maken.

6.  Gezien de verwarring over de begrippen armoedebeleid versus minimabeleid, bevelen wij aan om deze beide begrippen in heldere 
beleidsformuleringen en beleidsdoelen uit te splitsen.
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7 .  B e s t U U r l I J k e  r e a C t I e .

Inleiding
De rekenkamercommissie (rkC) heeft het conceptrapport over het minimabeleid aan het college voorgelegd met het verzoek het van een 
bestuurlijke reactie te voorzien.
Al in een eerder stadium is er ambtelijk gereageerd op de feitelijke inhoud van het concept. De opmerkingen die toen zijn gemaakt zijn 
verwerkt.
In het concept dat nu aan de orde is, zijn ook de conclusies en de aanbevelingen opgenomen. Daarmee is duidelijk welke richting de rkC 
op wil met dit rapport.

De reactie kan als volgt worden geformuleerd:

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw rapport over het minimabeleid in de gemeente Hardenberg.
over het geheel genomen zijn wij positief gestemd over de uitkomsten van dit onderzoek. De wijze waarop we hebben vormgegeven aan 
(de uitvoering van) ons minimabeleid wordt gewaardeerd door de burgers en is in relatie tot andere gemeenten ruimhartig te noemen. we 
trekken hieruit de conclusie dat we op de goede weg zijn.  

waar we wel moeite mee hebben is de wijze waarop de rekenkamer probeert verband te leggen tussen de hoofddoelstellingen van de 
programmalijn ‘kwetsbare groepen’ en de uitvoering van het minimabeleid. De rekenkamer benadert de programmalijn vanuit de invalshoek 
‘minimabeleid’. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de complexiteit van de werkelijkheid en aan de totale context van de programmalijn 
‘kwetsbare groepen’. 

Inderdaad kent de programmalijn ‘kwetsbare groepen’ een tweetal hoofddoelstellingen, zijnde ‘het vergroten van de zelfredzaamheid van 
mensen’ en ‘het bieden van een vangnet indien nodig’. Deze doelstellingen zijn in het meerjarenprogramma nader uitgewerkt in een tiental 
ambities. Deze ambities zijn vervolgens in het collegeprogramma weer verder uitgewerkt in allerlei acties en maatregelen. Het minimabeleid 
moet gezien worden als regulier beleid dat ondersteunend is aan de uitwerking van het collegeprogramma. En dat geldt uiteraard ook voor 
allerlei andere beleidsdeelterreinen die gerekend worden onder de programmalijn ‘kwetsbare groepen’. Daarmee is het minimabeleid een 
klein onderdeel van een veel groter geheel van beleid en de praktische uitvoering daarvan. Andere beleidsterreinen die van dit geheel deel 
uitmaken zijn bijvoorbeeld het re-integratiebeleid, educatiebeleid, verstrekkingenbeleid in het kader van de wMo, inburgeringsbeleid, 
welzijnsbeleid en  de sociale werkvoorziening. voor dit gehele pallet van gemeentelijk beleid gelden de twee genoemde hoofddoelstellingen. 
Het concluderen dat een rechtstreeks verband tussen de eerder genoemde hoofddoelstellingen en het minimabeleid ontbreekt is naar onze 
mening te kort door de bocht. Het minimabeleid heeft vooral een functie op het gebied van inkomensondersteuning en bestrijding van 
armoede, de burgers zijn daarover blijkbaar in het algemeen positief.

Een andere opmerking die we willen maken is dat in de rapportage de indruk wordt gewekt dat minimabeleid al of niet tot stand komt op 
basis van beschikbare budgetten. Dit zien wij anders. De raad heeft in de afgelopen periode diverse malen nieuw beleid of aanpassingen 
van bestaand beleid vastgesteld, zonder dat daarvoor de budgetten bepalend waren. De besluitvorming hieromtrent heeft plaatsgevonden 
mede naar aanleiding van vaak fundamentele discussies over de betekenis van het minimabeleid. wat we wel doen, en we menen dat dat 
tegemoet komt aan de wens van de raad, is dat we (onder andere) inzichtelijk maken welke financiële consequenties aan de verschillende 
beleidskeuzes verbonden zijn. voorbeelden daarvan zijn het verhogen van de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een 
collectieve ziektekostenverzekering en de verhoging van de bedragen die in het kader van het SoCu-fonds worden verstrekt.

vervolgens wordt ook de uitvoering van het beleid inzichtelijk gemaakt aan de hand van de diverse begrotingsposten. De uitvoering vertaalt 
zich daarmee in financiële resultaten. De raad ontvangt twee maal per jaar, kort voor de beide bestuursrapportages, een uitgebreide 
rapportage over de resultaten van het minimabeleid. Met deze rapportages stellen wij de raad in staat nader invulling te geven aan zijn 
kaderstellende rol.
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B I J l a g e  1  O N D e r z O e k s k a D e r

INleIDINg
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet toegelicht. De centrale onderzoeksvraag, die door de rekenkamercommissie is geformuleerd 
vormt hierbij het vertrekpunt. De centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in een vijftal deelvragen. voor de beantwoording van de centrale 
vraag en de deelvragen is een normenkader opgesteld, waaraan de bevindingen worden getoetst. Het normenkader is beknopt 
weergegeven in dit hoofdstuk en volledig in de bijlagen.

ONDerzOeksvrageN
De centrale onderzoeksvraag in het onderzoek luidt als volgt:
Is het gemeentelijke minimabeleid en de uitvoering daarvan effectief en efficiënt?

Deze centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen:
1. wat zijn de doelen van het gemeentelijke minimabeleid en welke relaties heeft het met andere (gemeentelijke) beleidsvelden?
2. welke instrumenten worden ingezet, en welke middelen zijn hiermee gemoeid?
3. In hoeverre is het gemeentelijke minimabeleid doeltreffend?
4. In hoeverre is het gemeentelijke minimabeleid doelmatig?
5. Leidt het minimabeleid tot een feitelijk waarneembare leefverbetering voor de individuen binnen de beoogde doelgroep?

ONDerzOeksOpzet

om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is een aantal onderzoeksstappen gezet.

Desk research
Het gaat in deze fase om het bestuderen van beleidsnota’s, evaluaties, de analyse van resultaten en studies naar klanttevredenheid. 
verordeningen, maatregelen (sanctiebeleid), aanbestedingen, subsidieregelingen en projecten die er zijn op het gebied van 
armoedebestrijding. Er heeft een beoordeling plaatsgevonden van hoe SMArT (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, realistisch en voorzien 
van een Tijdspad) de beleidsvoornemens en –doelstellingen zijn geformuleerd.

smart staat voor:
- specifiek:	is	het	doel,	de	doelgroep	en/of	gebiedsafbakening	eenduidig	geformuleerd	(voor	één	uitleg	vatbaar)?;
-  meetbaar: zijn doelstellingen zodanig geformuleerd worden dat het meetbaar is of deze onder de gestelde voorwaarden ook bereikt 

worden	(indicatoren	en	streefwaardes)?;
- acceptabel:	worden	de	doelstellingen	geaccepteerd	door	managers	en	bestuurders	en	willen	zich	daarop	laten	aanspreken?;
- realistisch:	zijn	de	gestelde	doelstellingen	en	streefwaarden	haalbaar	en	onderbouwd?;
- tijdgebonden: is duidelijk wanneer het doel bereikt moet zijn (tijdstip).

statistische analyse
Deze fase biedt inzicht de omvang en samenstelling van de potentiële doelgroep en hoe die zich verhouden tot een aantal 
referentiegemeenten. op basis van secundaire gegevens van onder meer het CbS is de gemeente Hardenberg vergeleken met 
referentiegemeenten voor wat betreft sociale structuur, omvang doelgroep en groep gebruikers en uitgaven aan minimabeleid. 
Diepte-interviews
Naast bestudering van data en documenten zijn ook gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente Hardenberg en externe 
partijen. binnen de gemeente zijn gesprekken gevoerd met het hoofd van de afdeling Sociale zaken, de wethouder, de beleidsambtenaar, 
een consulent, de verantwoordelijke voor kwijtschelding en de controller. Deze gesprekken zijn gebruikt om een beeld te krijgen van de 
inhoud van het beleid en de wijze waarop werkprocessen gestalte krijgen en hoe de informatiehuishouding en -voorziening is ingericht. 
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Gesprekken met (vertegenwoordigers van) cliënten en externe partijen hebben gediend om het beeld, zoals dat is verkregen uit gesprekken 
met medewerkers en de desk research, te toetsen aan de ervaringen van de cliënten en externe partijen. Hierbij is gesproken met de 
directeur van de Gkb en de ondersteuner van het Clientenplatform. 

enquêtes
voor de enquête is gebruik gemaakt van een door de gemeente Hardenberg aangeleverd steekproefbestand. Dit bestand bestaat uit een 
koppeling van het zogenaamde kwIz-bestand (in 2007 gemaakt op verzoek van de gemeente door kwIz) met gegevens over het gebruik 
van de drie minimaregelingen in 2007 en 2008. Er is een GbA-check uitgevoerd om slechts in de gemeente woonachtige personen in de 
steekproef vertegenwoordigd te hebben. 

In totaal zijn 300 geslaagde telefonische enquêtes afgenomen, waarvan 150 onder personen die in 2007 of 2008 van één van de regelingen 
gebruik maakten die door de afdeling wwE worden uitgevoerd en 150 onder personen die dat niet deden. In totaal hebben 148 personen 
aangegeven geen medewerking aan het onderzoek te willen of kunnen geven. van degenen die telefonisch bereikt zijn, heeft 67 procent 
deelgenomen aan het onderzoek.
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B I J l a g e  2  g e r a a D p l e e g D e  s t U k k e N

- begroting 2008
- beleidsregel ‘Eenmalige uitkering sociale minima 2008’ (4 november 2008, incl. b&w-formulier)
- besteding subsidie schuldhulp (formulierenbrigade) (d.d. 27feb07)
- Collegebesluit invoering handboek Schulinck (d.d. 29 september 2006)
- Convenant ‘kinderen doen mee’ (d.d. 28 oktober 2008, incl. b&w-formulier)
- De gemeente Hardenberg stapt stevig op de toekomst af - Toekomstvisie gemeente Hardenberg 2004-2019 (29 april 2004)
- Eenmalige bijdrage € 100 voor minima (12 december 2006, collegebesluit)
- jaarrekening 2007
-	 Maartcirculaire	2004,	fictieve	budgetten	sociale	dienst/bijstand	(27	april	2004)
- Meerjarenprogramma 2005 - Uitwerking van de toekomstvisie Hardenberg stapt stevig op de toekomst af (10 november 2005)
- Minimabeleid vanaf 1 januari 2008 (d.d. 20 november 2007)
- Notitie ‘Eigen beleid langdurigheidstoeslag’ (d.d. januari 2007, incl. b&w-formulier)
- Notitie ‘financiële tussenstand minimabeleid’ (juni 2008)
- Notitie ‘Invoering collectief contract Groene Land Achmea’ (d.d. 29 november 2005, incl. b&w formulier)
- Notitie kwijtschelding (d.d. 5 december 2008)
- Notitie ‘Minimabeleid januari 2004’, incl. b&w formulier en instemming raad
- Notitie over aanpassing van Sociaal Cultureel fonds, incl. b&w-formulier en instemming raad (5 november 2008)
- Notitie ‘risico’s zorgverzekering en uitvoering collectieve ziektekostenverzekering’ (d.d. 21 maart 2006)
- Notitie ‘Stand van zaken minimabeleid’ (28okt08)
-	 Notitie	‘Terugblik	2004	en	prognose	2005/2006	bijzondere	bijstand	/	minimabeleid’	(d.d.	30	augustus	2005,	incl.	B&W	formulier)
-	 Notitie	‘Terugdringen/tegengaan	niet-gebruik’	(dd	5	augustus	2008,	incl.	B&W-formulier)
- Notitie ‘Toename en ontwikkeling schuldhulpverlening’ (dd 11 november 2008, incl. b&w-formulier)
- Notitie ‘Uitbreiding doelgroep collectieve zorgverzekering (115%) (d.d. 2 december 2008)
-  overzicht minimabeleid 2004 e.v. inclusief voorstellen m.b.t. integrale schuldhulpverlening, collectieve ziektekostenverzekering, 

chronisch zieken en een financieel overzicht (d.d. 22 mei 2004, incl. b&w formulier)
- raam- & uitvoeringsovereenkomst met Gkb integrale schuldhulp (28 juni 05)
- Subsidieaanvraag voedselbank Noordoost overijssel (d.d. 8 april 2008, collegebesluit)
- vervolgnota minimabeleid d.d. 22 juni 2004, incl. b&w formulier en instemming raad
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B I J l a g e  3  N O r m e N k a D e r

CeNtrale ONDerzOeksvraag: 
Is het gemeentelijke minimabeleid en de uitvoering daarvan effectief en efficiënt?

Deze centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen:
1. wat zijn de doelen van het gemeentelijke minimabeleid en welke relaties heeft het met andere (gemeentelijke) beleidsvelden?
2. welke instrumenten worden ingezet, en welke middelen zijn hiermee gemoeid?
3. In hoeverre is het gemeentelijke minimabeleid doeltreffend?
4. In hoeverre is het gemeentelijke minimabeleid doelmatig?
5. Leidt het minimabeleid tot een feitelijk waarneembare leefverbetering voor de individuen binnen de beoogde doelgroep?

Onderzoeksvraag 1:   wat zijn de doelen van het gemeentelijke minimabeleid en welke relaties heeft het met andere  
(gemeentelijke) beleidsvelden?

toetsingsvragen Normen
Hoe is ‘armoede’ gedefinieerd? - Er is een definitie
- Is die gericht op inkomen of ook op participatie?
wordt die definitie breed, algemeen gebruikt? - Definitie wordt gemeentebreed toegepast
- wordt er op alle terreinen zoveel mogelijk dezelfde definitie gebruikt? 
Hoe wordt het beleid gelinkt aan de definitie(s)? 
-	 Is	er	een	logisch	verband	tussen	definitie/probleemstelling	en	oplossing/beleid?	 -	 Beleidsdoel	is	gekoppeld	aan	definitie
zijn er prestatie-indicatoren? 
- zijn de indicatoren geschikt als stuurinformatie? -  beleid is voorzien van meetbare doelstellingen 

etc
wat is de plaats van het minimabeleid in het totale gemeentelijke beleid?
•	 Is	het	minimabeleid	‘stand-alone’	of	komen	de	doelen	en	probleemstelling		 -	 Minimabeleid	is	ingebed	in	totale	beleid
 ook terug in ander beleid? 

Onderzoeksvraag 2:  welke instrumenten worden ingezet, en welke middelen zijn hiermee gemoeid?
toetsingsvragen Normen
welke instrumenten worden ingezet? - Alle instrumenten zijn ingezet of overwogen
wat is de inhoud en uitvoering bij (beschrijvingen en confrontatie 
met alternatieven):
-	 Bijzondere	bijstand;
-	 Categorale	bijzondere	bijstand		(65+	/	CAV	Collectieve	Aanvullende	
	 ziektekostenverzekering);
-	 Kwijtschelding	belastingen;
-	 Langdurigheidstoeslag;
-	 Reductieregeling;
- Schuldhulpverlening. 
welke middelen zijn met de verschillende instrumenten gemoeid 
(begroting, rekening, vergelijkingscijfers andere gemeenten, 
oog voor indirecte kosten)?  
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Onderzoeksvraag 3:  In hoeverre is het gemeentelijke minimabeleid doeltreffend?
toetsingsvragen Normen
wat zijn de doelen van het gemeentelijke minimabeleid en welke relaties  - beleidsdoel is gekoppeld aan definitie
heeft het met andere (gemeentelijke) beleidsvelden? - beleid is voorzien van meetbare doelstellingen 
etc - Minimabeleid is ingebed in totale beleid
- zie toetsingsvragen bij onderzoeksvraag 1
worden de verschillende doelen en doelgroepen bereikt en vindt daarbij een 
actieve benadering plaats van personen die wel tot de doelgroep behoren, 
maar geen gebruik maken van de aangeboden regelingen?
- zijn de doelgroepen op de hoogte? - Doelgroep is op de hoogte
- op welke manier worden de doelgroepen benaderd?
- Maken de doelgroepen gebruik van de regelingen etc? - Doelgroep maakt gebruik
- Is er kennis over het niet-gebruik? - Gebruik is in kaart
- worden niet-gebruikers opgespoord en actief benaderd? - Doelgroep wordt actief benaderd
welke instrumenten worden ingezet en in welke mate wordt daarvan  
gebruik gemaakt? - Doelen worden bereikt
-	 Bijzondere	bijstand;
-	 	Categorale	bijzondere	bijstand		(65+	/	CAV	Collectieve	Aanvullende	 
ziektekostenverzekering);

-	 Kwijtschelding	belastingen;
-	 Langdurigheidstoeslag;
-	 Reductieregeling;	 -	 Geen	misbruik/fraude
- Schuldhulpverlening.
Is het gemeentelijk handhavingsbeleid inzake het minimabeleid als effectief 
te beschouwen?
- wordt er misbruik gemaakt van regelingen? - Monitoring en evaluatie vindt plaats
- Hoeveel misbruik wordt er gemaakt?
- Hoe wordt het tegengegaan? - vindt periodiek plaats
op welke wijze vindt monitoring en evaluatie van het gemeentelijke 
minimabeleid plaats? - En biedt voldoende informatie voor bijstelling
-	 Worden	prestatie-indicatoren/stuurinformatie	verzameld?	 	 beleid
- In welke frequentie gebeurt dit?
-	 	Bevat	de	voortgangsrapportage	ook	een	koppeling/confrontatie	met		 -	 Monitoring	en	informatie-overdracht	vindt	plaats 

doelen en ambities?
- vindt evaluatie en bijstelling van beleid en onderdelen van beleid plaats?
op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van het  - vindt periodiek plaats 
minimabeleid en is deze informatievoorziening effectief te noemen? - raad kan kaderstellende en controlerende rol 
- op welke wijze wordt de monitoring richting raad vormgegeven?  uitvoeren
- Is de informatievoorziening integraal of per onderdeel?
- In welke frequentie gebeurt dit?
-	 	Bevat	de	informatievoorziening	aan	de	Raad	ook	een	koppeling/confrontatie	 

met doelen en ambities? 



3 4  |  M I N I M A  M A X I M A A L  G E S T E U N D ?

Onderzoeksvraag 4: In hoeverre is het gemeentelijke minimabeleid doelmatig?
toetsingsvragen Normen
Hoe verhouden de uitgaven voor minimabeleid zich met de ingezette  - Ambities in evenwicht met budget
instrumenten?
wat is de verhouding tussen de totale kosten en de uitvoeringskosten?
- wat zijn de kosten, per regeling, direct en indirect? - Uitgaven zijn minimaal gelijk aan het fictieve deel
-	 Hoe	is	de	verhouding	direct/indirect?
Hoe verhouden de uitgaven voor minimabeleid zich met het (fictieve) deel 
hiervoor in het gemeentefonds?
- wat is het fictieve deel in het gemeentefonds?
-	 Hoe	ligt	deze	verhouding	uitgaven/fictief	deel?
Treedt er stapeling op van regelingen? wat zijn de gevolgen daarvan?
Is dit ook de bedoeling?
- kunnen meerdere regelingen gecombineerd worden? - Consequenties zijn beoogd
- In welke mate vindt dit plaats?
- wat zijn de materiele consequenties
- wat zijn de immateriele consequenties - Gemeente Hardenberg steekt gunstig af ten 
- zijn de consequenties beoogd?  opzichte van referentiegemeenten
- worden (bepaalde) consequenties tegengegaan?
Hoe verhouden de uitgaven voor minimabeleid zich tot gemeenten met 
een vergelijkbare sociale structuur?
- wat is de positie van Hardenberg qua totale uitgaven?
-	 Wat	is	de	positie	van	Hardenberg	per	instrument/regeling?
-  wat is de positie van Hardenberg wanneer de uitgaven worden gerelateerd 
 aan de omvang van de doelgroep? 

Onderzoeksvraag 5:   Leidt het minimabeleid tot een feitelijk waarneembare leefverbetering voor de individuen binnen de beoogde 
doelgroep? 

toetsingsvragen Normen
wat zijn de problemen en knelpunten waar de mensen uit de doelgroepen  - zelfbeleving is input voor beleid
tegen aan lopen?
-	 Wat	zijn	materieel	en	immaterieel	problemen/knelpunten?
wat vinden de mensen in de doelgroep van het gemeentelijke minimabeleid  - Meerderheid is er mee bekend
en de uitvoering ervan?
- kent de doelgroep het minimabeleid? (onderdelen) - Meerderheid is er mee bekend
- kent de doelgroep de doelen van het minimabeleid? - Meerderheid is tevreden met doelstellingen
- wat vindt de doelgroep van de doelen vh minimabeleid? - Meerderheid vindt dat doelen worden bereikt
- vindt de doelgroep dat de doelen bereikt worden? - Meerderheid vindt dat situatie verbetert
- vindt de doelgroep dat de eigen situatie door de uitvoering verbetert? - Meerderheid is tevreden met uitvoering
- Hoe denkt de doelgroep over de uitvoering van het minimabeleid? - Niet gebruik is een bewuste keuze
wat zijn redenen om, als men recht heeft op armoedehulp, eventueel geen 
gebruik hiervan te maken? 
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Gemeente Hardenberg

Stephanusplein 1

postbus 500

7770 bA Hardenberg  

Tel.: 0523 289 111

fax: 0523 261 129

E-mail: gemeente@hardenberg.nl 


