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Voorgesteld raadsbesluit: 

Wij stellen uw raad voor om de nota minimabeleid 2016, zoals opgenomen in de bijlage bij dit 

besluit, vast te stellen. 

 

Samenvatting van het voorstel 

Ons college wil een samenhangend pakket van maatregelen die ten doel hebben de participatie van 

de minima te borgen. De hierbij geformuleerde uitgangspunten dienen als basis voor de herijking van 

het gemeentelijk minimabeleid. Wij stellen u voor om in te stemmen met de uitgangspunten om te 

komen tot maatwerk. 

 

Aanleiding voor dit voorstel 

Er zijn diverse ontwikkelingen geweest op basis waarvan wij ons minimabeleid moeten herzien c.q. 

herijken. De ontwikkelingen hiervoor zijn de volgende geweest. 

1. de landelijke en regionale ontwikkelingen 

2. de gehouden evaluatie met de maatschappelijke organisaties 

3. de wijzigingen in de Participatiewet m.b.t. het meer activerend maken van de 

uitkeringsgerechtigden 

4. het rapport van de kinderombudsman “Kinderen in armoede” 

5. de regering wil maatwerkoplossingen. Dit wordt benoemd in de Participatiewet. 

Op basis hiervan hebben wij een nota opgesteld. 
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Argumentatie  

Wij hebben een nota opgesteld om richting te geven aan wat willen wij bereiken met ons 

minimabeleid. Hiervoor hebben wij het kader gehanteerd dat gemeenten zich opnieuw moeten 

beraden op hun rol in het armoedebeleid aangezien de rijksoverheid zich op dit terrein steeds verder 

terugtrekt. 

 

Hoe is de nota tot stand gekomen. 

Het proces dat wij doorlopen hebben is de volgende: 

In eerste instantie hebben wij de aanleiding, probleemstelling en de ontwikkelingen in beeld 

gebracht. Vervolgens hebben wij een werkconferentie met de professionals gehouden. De 

professionals waren: Steunpunt Mantelzorg Dinkelland, Stichting Palet, Wmo-Lab, SWOD, 

Wijkkracht, Carrint Reggeland, TOF Schoolmaatschappelijk werk Canisius Almelo en Tubbergen, 

Steunpunt mantelzorg Tubbergen, Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Algemeen Maatschappelijk 

werk, PCI Pancratius, Adviesraad Sociaal Domein, SWT, Stadsbank Oost Nederland, Consulenten 

Participatiewet (Almelo), Klientenraad Almelo, Consulenten Wmo jeugd, Consulenten WMO+ 

Consulenten Wmo, Seniorenraad Tubbergen. Deze hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan 

deze nota. 

Er is een analyse gemaakt. Er is gekeken naar de huidige lokale regelingen, de uitkomsten van het 

feitenonderzoek en de aanbevelingen van bureau KWIZ. Daarnaast hebben het rapport van de 

Kinderombudsman (Kinderen in armoede), de landelijke en regionale ontwikkelingen ook nog een 

bijdrage geleverd aan deze nota. Op basis van het bovenstaande is een actieplan opgesteld 

 

Vervolgstappen 

Uitvoering geven aan de nota minimabeleid 2016 

 

Externe communicatie 

Over het te voeren beleid heeft extern overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van 

professionele zorgorganisaties die werken met / voor leden van de doelgroepen in relatie tot 

minimabeleid, de WMO LAB, de Klientenraad Almelo, de consulenten van de gemeente Almelo, De 

uitgebrachte adviezen, voorstellen zijn volledig in dit advies verwerkt.  

 

Financiële paragraaf 

Kosten kindpakketten 
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De kosten van kind pakketten worden geraamd op : 184 kinderen x € 100,--  -=  € 18.400,--. Dit 

betreft een structureel bedrag.  

Voor 2016 wordt dit bedrag  meegenomen bij het 2
e
 programmajournaal. Voor 2017 en volgende 

jaren wordt het bedrag  opgenomen in concept begrotingen  als onderdeel van nieuw 

beleid/intensivering bestaand beleid. 

 

Kosten coördinator 

Voor wat betreft de kosten van de inzet van een coördinatorfunctie, 05 fte (vanaf 2017) ad € 40.000,-

- is het uitgangspunt van het college dat de kosten van de coördinator door externe middelen 

gefinancierd moeten worden. Daarbij denkt het college bijvoorbeeld aan de extra middelen  die 

staatssecretaris Klijnsma beschikbaar heeft gesteld ter bestrijding van armoede en schulden.   

 

Kosten gedeeltelijk kwijtschelden kosten ledigingen afvalcontainer 

De kosten van de vergoeding van de 6 en 4 ledigingen worden ten laste gebracht van de post 

kwijtscheldingen belastingen e.d.                                                                                                       

 

- Vergoeding 6 ledigingen in 2016 en 4 ledigingen container  

restafval; uitgaande van 1.000 ledigingen is afgerond:  

2016       € 15.000,-- 

2017 e.v. € 10.000,-- 

 

 

Planning 

Om te komen tot een herijking van het minimabeleid, waarvoor deze notitie als basis dient, willen wij 

de volgende stappen voorstellen. 

 

3
e
 kwartaal   Collegebesluit 

September 2016 Nota ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. 

3
e
 kw. 2016  Start uitwerken nota minimabeleid 2016 

1-1-2017   In werking treding beleidsregels. 

 

Evaluatie 

Monitoring van de voorgestelde intensivering van beleid vind plaats in de eerste helft van 2018. 



 

Zaaknummer: 16.13504 - I16.056065 4 

 

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 

De voorgestelde beleidswijzigingen zijn onderling afgestemd. 

 

 

Bijlagen   

I16.056055 Nota minimabeleid 

I16.030824 Onderzoeksrapport Bureau KWIZ 

I16.056041 Besluit college 

    

 

Voorstel 

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 

 

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 

de loco-secretaris de burgemeester 

{ERIKG}  

E.M. Grobben I.A. Bakker 
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Vergadering presidium op  

0 Besluit presidium: .............................................   

0 om advies naar cie..  .........................................  

0 rechtstreeks naar raad ter besluitvorming .......  

0 naar raad ter kennisname ................................  

0 anders, namelijk:  .............................................  

 

Vergadering  cie. op  ...........................................  

0 Advies aan de raad  

0 advies akkoord te gaan met het voorstel .........  

0 advies het voorstel af te wijzen ........................  

0 anders, namelijk:  .............................................  

 

0 Paraaf van de commissiegriffier:  .....................  

0 Opmerkingen:   



 

  

 

Raadsbesluit 
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Datum vergadering: .20 september 2016 

Nummer:    14B 

Onderwerp: .vaststellen nota minimabeleid 2016 

  

  

De raad van de gemeente Dinkelland, 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 juli 2016, nr. I16.056041; 

 

gelet op het advies van de commissie  van   6 september  2016; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 169 van de Gemeentewet; 

 

B E S L U I T: 

 

Vast te stellen de nota minimabeleid 2016 overeenkomstig de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte 

ontwerpnota.  
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Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 september 2016, 

 

De gemeenteraad van Dinkelland, 

de raadsgriffier de voorzitter 

  

mr. O.J.R.J. Huitema MPM I.A. Bakker 

 

 


