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Samenvatting  
Gehoord de gemeenteraad en na overleg met de begeleidingsgroep uit de gemeenteraad is 
begin 2016 onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en effectiviteit van het minimabeleid 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 
 
Het beleid dat de gemeente voert concentreert zich op de uitvoering. Deze is neergelegd in 
verordeningen en uitvoeringsregelingen. De belangrijkste daarvan zijn: 
 Verordening Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2015. 
 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 
 Bijzondere bijstand. 
 Individuele inkomenstoeslag. 
 Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. 
 
De uitvoering van deze regelingen is sinds 2015 ondergebracht bij Sociale Zaken 
IJsselgemeenten, een samenwerking van de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen 
aan den IJssel en Zuidplas (sinds 2016). 
 
Ten opzichte van een landelijke benchmark wordt per huishouden en per minimahuishouden 
minder uitgegeven aan de minimaregelingen.  
 
De Adviesraad sociaal domein constateert dat de wijze van uitvoering is veranderd sinds 
deze is ondergebracht bij Sociale Zaken IJsselgemeenten, die aangeeft dat de aanpak 
zakelijker en duidelijker is dan voorheen en er meer wordt gesignaleerd en gehandhaafd. 
Tegelijkertijd wordt meer gedaan aan het geven van informatie en voorlichting en uitleg over 
de verplichtingen die men heeft.  
 
In Krimpen aan den IJssel zetten zich diverse maatschappelijke organisaties en vrijwilligers 
in om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Enkele organisaties wensen meer 
samenwerking en kennisuitwisseling.  
 
Over de minimaregelingen wordt op meerdere manieren voorlichting gegeven. De potentiële 
doelgroep bestaat uit 970 huishoudens en 460 kinderen. Toch is het gebruik van de 
regelingen lager dan gemiddeld. Voor zover van de regelingen gebruik wordt gemaakt, is dit 
in het algemeen naar tevredenheid.  
 
De betrokkenheid van de gemeenteraad kan worden vergroot door een minimabeleid met 
concrete doelstellingen vast te stellen. Ook zijn verbeteringen mogelijk ten aanzien van 
voorlichting, de hoogte van de vergoeding voor schoolkosten van kinderen en 
administratieve processen. 
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Hoofdstuk 1  
Inleiding  
Met de gemeenteraad is afgesproken om in 2016 een onderzoek uit te voeren naar een 
nader te bepalen thema. Om de keuze te kunnen bepalen is in overleg met de 
begeleidingsgroep uit de gemeenteraad een consultatie uitgevoerd. Eind oktober 2015 is aan 
elke fractie uit de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en wethouders 
verzocht onderwerpen aan te dragen. Tevens is een oproep geplaatst in de media om ook 
de inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel hiertoe in de gelegenheid te stellen. 
 
Op basis van de ontvangen reacties is een groslijst van onderzoeksonderwerpen opgesteld. 
Deze is door de directeur van de Rekenkamer toegelicht tijdens de vergadering van de 
informatieve commissie op 19 november 2015. Daarbij hebben de verschillende fracties hun 
voorkeur aangegeven. 
 
Nadat een vooronderzoek is uitgevoerd bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
IJsselgemeenten (hierna: Sociale Zaken IJsselgemeenten) is na overleg met de 
begeleidingsgroep besloten dat onderzoek gedaan zal worden naar het minimabeleid. Dit 
houdt in dat mensen met een laag inkomen een bijdrage kunnen krijgen in verschillende 
kosten, zoals voor deelname aan sport, cultuur en educatie. 
 
Daarna is de onderzoeksopzet opgesteld, na overleg met de begeleidingsgroep vastgesteld 
en vervolgens ter kennis gebracht van de gemeenteraad en van het college van 
burgemeester en wethouders bij brief van 22 maart 2016. 

 Relevantie minimabeleid 

Behalve dat de keuze voor een onderzoek naar het minimabeleid van de gemeente Krimpen 
aan den IJssel voldoet aan de eisen die in de Verordening op de Rekenkamer zijn vastgesteld1, 
is het ook een maatschappelijk actueel onderwerp. 
 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat het aantal langdurig armen de afgelopen jaren is 
toegenomen als gevolg van de recessie. Veel kinderen groeien op in armoede en het aantal 
huishoudens dat langdurig in armoede leeft is gestegen. Het blijkt voor deze groep 
huishoudens bijna niet mogelijk om uit de armoede te komen. Verder weten we dat 80% van 
de mensen die zich melden bij een sociaal wijkteam, zoals KrimpenWijzer, financiële 
problemen heeft. De Transitiecommissie Sociaal Domein rapporteert dat bijna één op de vijf 
Nederlandse huishoudens te maken krijgt met problematische schulden en dat slechts een 
fractie daarvan in een traject zit2. (Langdurige) armoede concentreert zich in de grote 
gemeenten, maar ook kleinere gemeenten, zoals Krimpen aan den IJssel, hebben met 
armoedeproblematiek te maken. 
 
Het huidige college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel heeft in 
het Coalitieakkoord 2014-2018 Sterker door verbinden onder andere opgenomen dat het 
belangrijk is dat kinderen die leven in gezinnen waar niet genoeg geld is, toch de kans 
krijgen lid te worden van een sportvereniging. Het voorzieningenfonds van de gemeente 
Krimpen aan den IJssel is daarvoor onder andere beschikbaar. Daarnaast wil het college 
zich richten op het versterken van de zelfredzaamheid van de Krimpenaren en hun sociaal 

                                                
1 Artikel 6, lid 6 bevat een vijftal criteria. 
2 Vierde rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein, 25 februari 2016, pagina 7. 
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netwerk met als doel dat elke Krimpenaar in de samenleving kan (blijven) meedoen. Daartoe 
zal de verbinding worden gezocht met relevante ketenpartners. 
 
Vanuit de gemeenteraad is er belangstelling voor het minimabeleid om te weten in hoeverre 
de doelgroep wordt bereikt. Daarnaast is door een fractie aandacht gevraagd voor de 
mogelijke stapeling van eigen bijdragen vanwege de diverse regelingen waarop een beroep 
wordt gedaan, waardoor het besteedbare inkomen onder druk komt te staan. 

 Doel van het onderzoek en vraagstelling 

Het onderzoek richt zich op de doelmatigheid en effectiviteit van het gemeentelijk 
minimabeleid. Dit is het beleid dat zich richt op extra inkomensondersteuning van individuen 
en huishoudens met de laagste inkomens, voor zover dat behoort tot de gemeentelijke 
bevoegdheid. Hierbij valt te denken aan het verlenen van bijzondere bijstand, het toekennen 
van bedragen uit het voorzieningenfonds en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. 
Hierbuiten vallen (extra) toeslagen die buiten de gemeentelijke invloedssfeer liggen, zoals 
bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag. 
 
Tot de doelmatigheid wordt gerekend wat de uitgaven zijn om de gestelde doelen te bereiken 
in relatie tot de ontplooide activiteiten.  
 
Tot de effectiviteit wordt gerekend in hoeverre de gestelde doelen en effecten daadwerkelijk 
worden behaald. 
 
Centrale onderzoeksvraag 

De centrale onderzoeksvraag luidt: 
 
Wat is de doelmatigheid en effectiviteit van het gemeentelijke minimabeleid? 
 
De centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen: 
 
Deelvragen 

1. Wat is het doel van het minimabeleid van Krimpen aan den IJssel? Welke regelingen 
kent Krimpen aan den IJssel op dit moment? Welke inkomensgrenzen worden hierbij 
gehanteerd? 

2. Zijn deze doelstellingen concreet en meetbaar? 
3. Wat zijn de budgetten en uitgaven van de minimaregelingen? 
4. Hoe en door wie worden de regelingen uitgevoerd? 
5. In hoeverre hebben klanten te maken met stapelingseffecten van bijvoorbeeld eigen 

bijdrage Wmo, zorgkosten, et cetera? Speelt dit mee bij de toekenning van regelingen 
(bijzondere bijstand/minimaregelingen)?  

6. Relatie met andere beleidsterreinen: Is er sprake van een logische samenhang met 
gerelateerde beleidsterreinen en is er sprake van een effectieve ketenbenadering? 
Bijvoorbeeld Schuldhulpverlening, Participatie, Wmo. Is een meer preventieve aanpak 
mogelijk? Werkt het zorgnetwerk (het netwerk waarin verschillende ketenpartners 
samenwerken) effectief samen, zijn er duidelijke afspraken? 

7. Wat is het bereik van die regelingen? Is de doelgroep in beeld en worden alle reële 
mogelijkheden benut om de doelgroep te bereiken? Is hierbinnen voldoende aandacht 
voor specifieke doelgroepen? 
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8. Zijn de klanten op de hoogte van alle regelingen? Hoe waarderen de klanten de 
regelingen? Komen de huidige regelingen tegemoet aan de behoefte van de potentiële 
doelgroep? Dragen de regelingen bij tot het gewenste effect? 

9. Wat kan er geleerd worden van andere gemeenten? 
10. Wat kan er verbeterd worden aan de uitvoering van het minimabeleid? 
 
Afbakening 

Het onderzoek sluit aan op de huidige collegeperiode en omvat de jaren 2014 en 2015.  

 Aanpak 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van documentenstudie, benchmarking, interviews 
en het voeren van gesprekken.  
 
Introductie 

Het onderzoek is van start gegaan met een introductiegesprek met het hoofd van de afdeling 
Sociale Zaken IJsselgemeenten, dat de minimaregelingen voor de gemeenten Capelle aan 
den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas uitvoert en met de beleidsmedewerker van 
de gemeente Krimpen aan den IJssel. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de aan 
te leveren informatie en de organisatie van de telefonische interviews. 
 
Documentenstudie 

Door Sociale Zaken IJsselgemeenten en de gemeentelijke organisatie zijn relevante 
documenten, zoals de beleidsnota’s, uitvoeringsregelingen en overzichten van uitgaven ter 
beschikking gesteld. Door deze te bestuderen is een beeld ontstaan van de beleidscyclus die 
door de gemeente wordt gevolgd.  
 
Interviews 

Na de documentenstudie zijn interviews gehouden met de verantwoordelijk 
portefeuillehouder in het college van burgemeester en wethouders, beleidsmedewerkers en 
met het afdelingshoofd en casemanagers van Sociale Zaken IJsselgemeenten. Voorafgaand 
aan de interviews is ter voorbereiding een interviewprotocol toegezonden met de 
gesprekspunten. Na het gesprek is een gespreksverslag opgesteld en voor eventueel 
commentaar aan de geïnterviewden gestuurd. 
 
Gesprekken met ketenpartners 

Bij de uitvoering van het minimabeleid doet de gemeente Krimpen aan den IJssel een 
beroep op diverse maatschappelijke organisaties in de gemeente. Vaak zijn dit 
maatschappelijke organisaties die zijn ontstaan op initiatief van enkele inwoners of van 
plaatselijke kerkgenootschappen met als doel mensen die behoren tot de doelgroep te 
ondersteunen. In overleg met de begeleidingsgroep is gesproken met KrimpenWijzer, de 
Adviesraad sociaal domein, ContourdeTwern (waar de formulierenhulp onder valt), Fair 
Chance, de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en met een vertegenwoordiging van 
diaconieën. Deze organisaties zijn telefonisch benaderd en ontvingen daarna ter 
voorbereiding een interviewprotocol met de gesprekspunten. 
 
Telefonische interviews 

De doelgroep is bevraagd middels een telefonisch interview. Klanten van Sociale Zaken 
IJsselgemeenten zijn door het afdelingshoofd per brief uitgenodigd deel te nemen aan het 
onderzoek. Omdat aanvankelijk de respons wat tegenviel is een herinneringsverzoek 
verzonden. Uiteindelijk zijn ruim 50 mensen bereid gevonden hun medewerking te verlenen. 
Daarvan bleken er 30 daadwerkelijk telefonisch bereikbaar. 
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Benchmark Armoede & Schulden 

Waar mogelijk is in dit rapport een vergelijking gemaakt met cijfers uit de Benchmark 
Armoede & Schulden. Deze benchmark is eigendom van Divosa en wordt onder andere door 
BMC Onderzoek uitgevoerd. De gebruikte cijfers van de benchmark gaan over 2014, en 
soms worden deze cijfers vergeleken met de gegevens uit 2015, waardoor de vergelijking 
enigszins in perspectief geplaatst moet worden. In 2014 deden 29 gemeenten mee aan de 
benchmark3.  

 Analyse en rapportage  

Voor de uitvoering van het onderzoek is een kader aangehouden 
dat de verschillende onderdelen van de beleidscyclus omvat, te 
weten: beleid, organisatie, uitvoering, resultaten en evaluatie 
(figuur 1). 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 Beleidscyclus 
 
Het conceptrapport is voor een feitelijke check van de bevindingen voorgelegd aan de 
ambtelijke organisatie van de gemeente Krimpen aan den IJssel en aan Sociale Zaken 
IJsselgemeenten en na verwerking van de reacties is het definitieve rapport opgesteld. Het is 
vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden voor de verdere behandeling. De griffie 
draagt zorg dat het rapport ter kennis wordt gebracht van het college van burgemeester en 
wethouders en dat een bestuurlijke reactie wordt gevraagd.  

 Begeleidingsgroep 

De begeleidingsgroep uit de gemeenteraad heeft het onderzoek begeleid, daarbij 
ondersteund door de griffie. Deze groep bestond uit de raadsleden mevrouw F.A. Snel en de 
heren L. Pols en A. Timm. Mevrouw C. Madern van de griffie vervulde het secretariaat. 
Op 17 maart 2016 is met de begeleidingsgroep de uitvoering van het onderzoek besproken. 
Op 12 april 2016 is de voortgang toegelicht en op 9 mei 2016 is het conceptrapport 
besproken. 

 Leeswijzer 

De volgende hoofdstukken bevatten de bevindingen bij elke stap in de beleidscyclus. Deze 
bevindingen vormen de basis voor de beantwoording van de centrale vraagstelling en de 
deelvragen van het onderzoek.  
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de beleidskeuzes die door de gemeente Krimpen aan den 
IJssel zijn gemaakt. De uitvoering van het beleid staat in hoofdstuk 3 centraal. 
De resultaten van het beleid worden in hoofdstuk 4 weergegeven. In hoofdstuk 5 beschrijven 
we wat de gemeente Krimpen aan de IJssel zou kunnen leren van andere gemeenten. 
Hoofdstuk 6 tenslotte bevat de analyse, conclusies en aanbevelingen.   
De verdere informatie waarnaar in de tekst wordt verwezen is opgenomen in de bijlagen.  
                                                
3 Almere, Amstelveen, Amsterdam, Berkelland, Bernheze, Best, Bodegraven-Reeuwijk, Capelle aan den IJssel, 
Dantumadiel, Delft, Doesburg, Doetinchem, Dongeradeel, Haarlem, Heerlen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, 
Nieuwegein, Noordoostpolder, Oudewater, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Veghel, Vianen, Weert, Woerden en 
Zutphen. 

Normenkader

Beleid

Organisatie

Uitvoering

Resultaten

Evaluatie

Is er vastgesteld beleid met SMART 

doelstellingen?

Welke middelen zijn ingezet? Organisatorische 

vormgeving?

Welke instrumenten / projecten zijn ingezet?

Welke resultaten zijn bereikt en tegen welke 

kosten?

Hoe wordt vergeleken met taak- en 

doelstellingen?
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Hoofdstuk 2  
Beleid en organisatie: Invulling minimabeleid en 
uitgaven  

 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de onderzoeksvragen rondom het onderdeel beleid en 
uitgaven. We kijken hierbij naar het landelijk en het gemeentelijk beleid.   
In dit hoofdstuk worden de volgende onderzoeksvragen behandeld:  
 

Onderzoeksvragen: 
 
Beleid 
• Wat is het doel van het minimabeleid van Krimpen aan den IJssel?  

Welke regelingen kent Krimpen aan den IJssel op dit moment? Welke 
inkomensgrenzen worden hierbij gehanteerd? 

• Zijn deze doelstellingen concreet en meetbaar? 
 
Organisatie 
 Wat zijn de budgetten en uitgaven van de minimaregelingen? 

 
 

 

 Context van het minimabeleid 

 
Armoede in Nederland 

Uit het Armoedesignalement4 2014 van het CBS blijkt dat in 2013 in Nederland het aandeel 
huishoudens en personen onder de armoedegrens is toegenomen. In dat jaar hadden 1,2 
miljoen mensen een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium5, dat is 7,9% van 
de bevolking. Van deze groep was een derde jonger dan 18 jaar. Het gaat hierbij dus om 
400.000 kinderen die op dat moment verkeerden onder het niet-veel-maar-toereikend-
criterium (12% van alle 0-17-jarigen).  
 
Langdurig armen 

Uit recent onderzoek van het CPB6 blijkt dat het aantal langdurig armen in Nederland is 
toegenomen als gevolg van de aanhoudende recessie. Er is sprake van langdurige armoede 
als de armoedesituatie langer dan 3 jaar duurt: in 2012 nam het percentage langdurig armen 
toe van 2,2% naar 2,5%; een jaar later bedroeg het aandeel langdurig armen 2,9% van de 
bevolking. Onder werkenden is het aandeel langdurig armen gestegen; in 2005 verkeerde 
40-45% van de totale groep arme werkenden minimaal 3 jaar in armoede, in peiljaar 2011 
lag dit aandeel 10% hoger. 
 
De kans op armoedeperioden die langer dan een jaar duren is groter voor alleenwonenden, 
eenoudergezinnen, paren met minderjarige kinderen, uitkeringsontvangers en niet-westerse 
                                                
4 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/51/armoedesignalement-2014-armoede-in-2013-toegenomen-maar-piek-lijkt-
bereikt. 
5 Dit normbedrag wordt door het SCP gehanteerd en is gebaseerd op de minimaal vereiste uitgaven voor voedsel, 
kleding, wonen en sociale participatie. Als alleenstaande wordt men als 'arm' bestempeld als men moet rondkomen 
van minder dan € 1.042 per maand. Voor een echtpaar met twee kinderen ligt de grens op € 1.960.  
6 CPB, maart 2016, Een lang tekort. 
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migranten. Met name niet-westerse migranten met kinderen zijn aanzienlijk vaker gedurende 
lange tijd arm. Ook pensioenontvangers hebben een verhoogd risico op langdurige armoede, 
maar de kans dat zij in armoede komen te verkeren is relatief klein. 
 
(Langdurige) armoede concentreert zich met name in de grote gemeenten, maar ook 
kleinere gemeenten, zoals Krimpen aan den IJssel, hebben met armoedeproblematiek te 
maken.  
 
Voor de mensen met lagere inkomens zijn er op landelijk en gemeentelijk niveau 
verschillende regelingen voor inkomensondersteuning. Onder landelijke regelingen vallen 
bijvoorbeeld het kindgebonden budget en de zorgtoeslag en gemeenten verstrekken 
subsidies voor bijvoorbeeld sport of culturele activiteiten.  
 
In de volgende paragrafen wordt eerst het landelijk beleid en vervolgens het minimabeleid 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel toegelicht.   

 Landelijk beleid 

Landelijk hanteert de overheid een aantal inkomensinstrumenten om mensen die op of rond 
het sociaal minimum leven te ondersteunen. Omdat veel van het geld voor bestrijding van 
armoede is overgeheveld naar het gemeentefonds hebben gemeenten bepaalde 
beleidsvrijheid om de landelijke regelingen uit te voeren. 
 
Hieronder staan de voorzieningen beschreven die in 2015 van kracht waren vanuit de 
landelijke overheid. Het betreft hier alle regelingen die ter beschikking zijn voor mensen met 
een minimuminkomen. Verderop gaan we in op de regelingen die behoren tot het 
minimabeleid van gemeenten.  
 
Samengevat kunnen mensen met een minimuminkomen gebruikmaken van de volgende 
landelijke regelingen: 
 
Tabel 1 Landelijke regelingen 

Regeling Specificatie Wat houdt het in? 
Toeslagen Huurtoeslag Toeslag voor mensen van 18 jaar of ouder met 

zelfstandige woonruimte en een inkomen van 
max. € 21.950 per jaar en een vermogen van max. 
€ 21.330 (alleenstaand) of gezamenlijk inkomen 
van max. € 29.800 en vermogen van max.  
€ 21.330 (samenwonend). 

Zorgtoeslag 
 

Toeslag voor zorgkosten voor iedereen van 18 
jaar of ouder met een zorgverzekering en een 
inkomen van € 26.316 (alleenstaand) of € 32.655 
(samenwonend). 
 

Heffingskor
tingen 

Kortingen inkomensbelasting 
en premievolksverzekeringen 
 

Er zijn meerdere heffingskortingen, zoals: 
algemene heffingskorting, arbeidskorting, 
werkbonus, inkomensafhankelijke 
combinatiekorting en jonggehandicapten-toeslag. 
 

Aftrek ziektekosten van 
belasting 

In specifieke situaties kunnen klanten ziektekosten 
van de belastingen aftrekken. Aftrekbaar zijn de 
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kosten die niet voor vergoeding in aanmerking 
komen. 

Kwijtschelding lokale belasting Gemeenten kunnen kwijtschelding bieden op 
afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerende 
zaakbelasting en waterschapsbelasting. 

 
Toeslagen en voorzieningen 

Er is een aantal landelijke toeslagen en voorzieningen waar mensen met een lager inkomen 
vaak recht op hebben, zoals: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget, 
kinderopvangtoeslag, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en individuele 
studietoeslag. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen daarnaast in sommige gevallen 
hun ziektekosten aftrekken van de inkomstenbelasting7.  
 
Heffingskortingen 

Daarnaast zijn er zijn situaties waarin klanten geld ‘terug’ kunnen krijgen van de 
Belastingdienst of lagere overheden, bijvoorbeeld wanneer ze niet of te weinig toeslagen 
hebben ontvangen. Dit gaat via de heffingskortingen. Dit zijn kortingen op de 
inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen, aftrek van ziektekosten van de 
inkomstenbelasting of kwijtschelding van lokale belastingen, zoals OZB en 
waterschapsbelasting. 
 
Aanvullende bijstand 

Het kan gebeuren dat een persoon salaris of een uitkering ontvangt, maar toch per saldo 
minder overhoudt dan de bijstandsnorm. Dit kan komen doordat iemand niet genoeg 
verdient, de uitkering van het UWV lager uitkomt dan de bijstandsnorm of doordat iemand 
ziek is en in het tweede ziektejaar maar een deel van het salaris krijgt. Afhankelijk van de 
individuele situatie kan aanspraak worden gemaakt op aanvullende bijstand of een 
aanvulling van het UWV op grond van de Toeslagenwet.  
 
Extra aandacht voor kinderen 

Het huidige kabinet besteedt in haar beleid extra aandacht aan kinderen, omdat het kabinet 
van mening is dat kinderen zich ook moeten kunnen ontwikkelen als zij opgroeien in arme 
gezinnen. Daarnaast weten we uit de Benchmark Armoede & Schulden dat in 2014 ongeveer 
50% van de huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum bestaat uit 
huishoudens met kinderen. Er zijn vier specifieke landelijke tegemoetkomingen voor de 
kosten van kinderen: kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en 
tegemoetkoming studiekosten.  
 
Onder andere naar aanleiding van een onderzoek van de Kinderombudsman wil de 
landelijke overheid dat er vanuit gemeenten meer aandacht komt voor de kindpakketten die 
gemeenten aanbieden. De Kinderombudsman8 beveelt aan dat gemeenten een kindpakket 
aanbieden, waarbij kinderen betrokken moeten worden bij de samenstelling van het pakket. 
Ook concluderen onderzoekers dat in veel gemeenten, ondanks het bestaan van een 
kindpakket, een groep kinderen buiten beeld blijft.  
 

                                                
7 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/ge
zondheid/aftrek_zorgkosten/voorwaarden_aftrek_zorgkosten 
8 Kinderombudsman en Verwey Jonker Instituut, 2013, Kinderen in Armoede in Nederland (Zie: 
http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2013.KOM004KindereninArmoede.pdf) 

http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2013.KOM004KindereninArmoede.pdf
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De staatssecretaris9 heeft toegezegd dat zij in overleg met de VNG en Divosa zal bezien in 
hoeverre aanvullende ondersteuning voor gemeenten en maatschappelijke organisaties 
wenselijk is bij de verdere ontwikkeling van het kindgerichte armoedebeleid en het 
kindpakket. Dit overleg is momenteel nog gaande. 
 
Ondersteuning van lokale initiatieven 

Aanvullend op bovenstaande landelijke maatregelen stelde staatssecretaris Jetta Klijnsma 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in maart 2016 twee maal € 4 miljoen beschikbaar 
voor projecten die armoede en schulden bestrijden. Dit geld is bedoeld als steuntje in de rug 
voor lokale initiatieven die, veelal met de inzet van vrijwilligers, armoede in hun eigen 
omgeving aanpakken. Ook heeft het kabinet in 2016 structureel € 90 miljoen extra 
beschikbaar gesteld voor gemeenten om armoede en schulden te bestrijden10.  

 Gemeentelijk minimabeleid 

Het huidige kabinet heeft in 2013 maatregelen afgekondigd die de beleidsruimte rond 
armoede van gemeenten moeten vergroten. Deze maatregelen zijn met ingang van 1 januari 
2015 in werking getreden. Het kabinet maakt hiervoor structureel € 100 miljoen vrij, waarvan 
gemeenten in 2014 al € 80 miljoen ontvangen hebben11. Met dit geld kunnen gemeenten 
voldoen aan hun verantwoordelijkheid om mensen met een uitkering te ondersteunen en te 
begeleiden bij hun re-integratie. Inwoners met een inkomen rond de bijstandsnorm kunnen 
via het minimabeleid een bijdrage krijgen voor verschillende kosten die nodig zijn bij 
deelname aan sport, cultuur en educatie. Ook bieden gemeenten een collectieve 
zorgverzekering aan. Op de website www.berekenuwrecht.nl kunnen burgers berekenen of 
zij voor het minimabeleid in aanmerking komen, als hun gemeente de betreffende module 
heeft aangeschaft12. Elke gemeente bepaalt zijn eigen regelingen. 

 Minimabeleid in Krimpen aan den IJssel  

Het beleidskader voor het sociaal domein is beschreven in het beleidsplan met de ondertitel 
‘Kracht van Krimpen’. Ten aanzien van schuldhulpverlening en/of inkomensondersteuning is 
sprake van een individuele voorziening, die bij beschikking wordt toegekend13. Verder is 

                                                
9 Kamerbrief Toezegging Schulden en Armoedebeleid, 27 november 2015 
10 www.rijksoverheid.nl 
11 http://www.divosa.nl/onderwerpen/armoede-en-sociale-uitsluiting 
12 Krimpen aan den IJssel heft deze module niet aangeschaft, zodat de gemeentelijke regelingen niet zijn te 
raadplegen.  
13 Beleidsplan Sociaal domein ‘Kracht van Krimpen’, pag. 51. 

De gemeente kan mensen met een laag inkomen op verschillende manieren helpen. 
Bijvoorbeeld via: 
 de bijstand; 
 kortingen voor mensen met een minimaal inkomen, zoals stadspassen die korting 

geven op cultuur, sport enzovoorts; 
 kwijtschelding van gemeentelijke belastingen; 
 collectieve ziektekostenverzekering voor minima; 
 de individuele studietoeslag; 
 mogelijke regelingen voor kinderen, zoals voorzieningen voor sport of cultuur; 
 de Wet maatschappelijke ondersteuning; 
 voorkomen van schulden en schuldhulpverlening. 
 

http://www.berekenuwrecht.nl/
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bepaald dat Sociale Zaken IJsselgemeenten de betreffende regelingen uitvoert in de geest 
van genoemd beleidskader. 
 
Een afzonderlijk beleid ten aanzien van de minima is niet vastgesteld, wat betekent dat – 
naast de algemene doelstellingen die gericht zijn op deelname aan de samenleving – er 
geen afzonderlijke doelstellingen zijn. In hoeverre de algemene doelstelling wordt bereikt valt 
alleen af te leiden uit de uitstroom van klanten uit de bijstand en de schuldhulpverlening en 
uit vermindering van de daarmee gemoeide gemeentelijke uitgaven. Er vindt ook (nog) geen 
evaluatie van de bereikte resultaten plaats, zodat er geen zicht is op eventuele knelpunten 
en op eventuele verbeteringen. Het betekent bovendien dat de gemeenteraad weinig 
mogelijkheden heeft (bij) te sturen ten aanzien van het minimabeleid en om de uitvoering van 
het beleid te controleren.  
 
Het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van de minima, concentreert zich dan ook op 
de uitvoering. Deze is neergelegd in verordeningen en uitvoeringsregelingen. De 
belangrijkste daarvan zijn: 
 Verordening Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2015. 
 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 
 Bijzondere bijstand. 
 Individuele inkomenstoeslag. 
 Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. 
Hieronder worden deze kort toegelicht. Meer informatie leest u in paragraaf 2.8. 
 
De Verordening Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2015 biedt de mogelijkheid dat 
de kosten van het lidmaatschap van diverse sport-, culturele en hobbyverenigingen voor een 
vergoeding in aanmerking komen. Dat geldt ook voor de kosten van dergelijke activiteiten, 
nutscursussen, de Rotterdampas, kosten van schoolbezoek, zwemlessen en de belbus. De 
hoogte van de vergoeding is maximaal € 250 per persoon per jaar (voor zowel kinderen  als 
volwassenen). De vergoeding wordt toegekend als er sprake is van een netto inkomen van 
maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm. 
 
In 2015 is ter uitvoering van het coalitieakkoord uitgezocht dat deelname aan het 
jeugdcultuur- en jeugdsportfonds van Sportservice Zuid-Holland geen voordelen biedt. De 
gemeenteraad heeft deze conclusie overgenomen. 
 
De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen maakt het mogelijk om aan mensen 
die een minimaal inkomen op bijstandsniveau hebben, kwijtschelding van de volgende 
gemeentelijke belastingen te verlenen: rioolheffing gebruikersdeel, afvalstoffenheffing, 
hondenbelasting voor de eerste hond, onroerende zaakbelasting. 
 
Voor mensen die recht hebben op bijstand bestaat de bijzondere bijstand. Dat is een 
eenmalige uitkering waarmee extra of hoge kosten betaald kunnen worden. De gemeente 
Krimpen aan den IJssel heeft voorwaarden gesteld waaraan voldaan moet worden. Ook 
moeten de kosten noodzakelijk zijn en niet door een andere regeling worden vergoed.  
 
De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen die langdurig een 
inkomen hebben tot iets boven de geldende bijstandsnorm. Dat inkomen kan een uitkering 
zijn, maar ook inkomen uit werk. Het is bedoeld als aanvulling op het inkomen voor het doen 
van grote noodzakelijke uitgaven. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een koelkast, eettafel 
of bankstel.  
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Ingaande 1 januari 2015 is besloten ter compensatie van het vervallen van de algemene 
vergoeding aan chronisch zieken en gehandicapten de mogelijkheid te bieden aan ieder met 
een inkomen tot 130% van het sociaal minimum deel te nemen aan de collectieve 
aanvullende ziektekostenverzekering. Via de bijzondere bijstand neemt de gemeente een 
deel van de premie voor zijn rekening. De gemeente stelt dat indien niet wordt deelgenomen, 
geen bijzondere bijstand verleend wordt in eventuele niet verzekerde ziektekosten. Hoewel 
de gemeente deze beleidsvrijheid toekomt, betekent het voor de minima feitelijk dat er geen 
keuzevrijheid is, waarmee het in de praktijk een verplichting tot deelname is geworden.  

 Adviesraad Sociaal Domein 

In het kader van de decentralisaties is de vroegere cliëntenraad omgevormd tot de 
Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad is een onafhankelijk orgaan, de leden worden 
benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De Adviesraad adviseert zowel 
het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad, zowel gevraagd als 
ongevraagd over het sociaal domein in de volle breedte. Het doel van de Adviesraad is de 
belangen te behartigen van mensen die tot de doelgroep behoren. Dat wil zeggen mensen 
die gebruikmaken van voorzieningen en mensen die een bijdrage leveren aan participatie 
aan de Krimpense samenleving. De Adviesraad adviseert niet over individuele 
aangelegenheden, maar bespreekt met Sociale Zaken IJsselgemeenten wel klachten die 
vaker voorkomen. De gemeente Krimpen aan den IJssel biedt inhoudelijke en secretariële 
ondersteuning en de leden ontvangen een onkostenvergoeding. De Adviesraad heeft een 
eigen website: www.Adviesraadsociaaldomeinkrimpen.nl. 
 
In de afgelopen periode zijn door de Adviesraad desgevraagd een aantal adviezen gegeven 
over onder andere een aantal uitvoeringsregelingen. Ook is in maart 2016 een ongevraagd 
advies gegeven inzake openbaar vervoersvoorzieningen voor ouderen en minima.  

 Sociale Zaken IJsselgemeenten  

Sinds 2015 werken de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel samen 
onder de naam IJsselgemeenten. Vanaf 1 januari 2016 is ook de gemeente Zuidplas 
aangesloten bij de afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten. Daarmee bedient Sociale Zaken 
IJsselgemeenten drie gemeenten in een gebied met ruim 140.000 inwoners en 59.000 
huishoudens. Doelstelling van de samenwerking is het bereiken van gezamenlijke 
synergievoordelen. Met de nieuwe uitvoeringsorganisatie willen de gemeenten meer 
kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en efficiency realiseren in de bedrijfsvoering dan ieder 
afzonderlijk waar kan maken in aparte organisaties. 
 
De volgende wetten en taken worden voor de deelnemende gemeenten uitgevoerd. 
 Participatiewet (Wwb, IOAW, IOAZ) 
 Bbz14 
 Re-integratie en activering 
 Bijzondere bijstand 
 Minimabeleid 
 Schuldhulpverlening 
 Sociale Recherche 
 Voorbereiding bezwaar en beroep 
 Inburgering 

                                                
14 Wordt uitgevoerd door RBZ Rotterdam. 

http://www.adviesraadsociaaldomeinkrimpen.nl/
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Ambitie en missie IJsselgemeenten 
 
De ambitie van IJsselgemeenten is bij te dragen aan een samenleving, waar iedereen die 
kan werken, werkt naar vermogen of maatschappelijk actief is voor de samenleving. De 
gemeenten werken samen met werkgevers, werknemersorganisaties, onderwijs en 
overheden om deze ambitie te realiseren. Waar het de aanpak versterkt, zoeken zij de 
samenhang binnen het brede sociaal domein, bijvoorbeeld met de sociale wijkteams en de 
Wmo-dagbesteding.  
 
De missie is: Staan voor inkomenszekerheid en samen werken aan een samenleving 
waarin iedereen meedoet.  
 
De visie die de gemeenten daarbij hanteren is: ‘Werk gaat altijd boven uitkering. Wij 
stimuleren dat mensen meedoen naar vermogen, bij voorkeur door te werken, maar ook door 
hen te stimuleren en te ondersteunen bij het zoeken van werk of op werk gerichte scholing. 
Indien werk niet direct mogelijk is stimuleren wij een actieve en volwaardige deelname aan 
de maatschappij. Wij kennen onze regionale arbeidsmarkt, spelen in op de behoeften van 
werkgevers en zijn flexibel, innovatief en gericht op bredere samenwerking. Inwoners die er 
(tijdelijk) niet in slagen een inkomen op minimumniveau te verwerven en in bijzondere kosten 
te voorzien bieden wij financiële en rechtmatige ondersteuning. Wij ondersteunen inwoners 
die niet meer in staat zijn hun schuldenprobleem zelfstandig op te lossen’. 

 

 Kinderopvang15 
 Wet op de lijkbezorging16 
 Team Voorlichting en Budgettering 

 
In het Jaarplan Sociale Zaken IJsselgemeenten17 worden de ambities en 
beleidsdoelstellingen van de IJsselgemeenten omschreven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de totstandkoming van Sociale Zaken IJsselgemeenten is door de gemeenteraad van 
Krimpen aan den IJssel als voorwaarde gesteld dat het beleid door de eigen gemeente wordt 
vastgesteld en dat alleen de uitvoering wordt ondergebracht bij de gemeenschappelijke 
afdeling. Daarnaast dient de dienstverlening aan de inwoners tenminste van dezelfde 
kwaliteit te zijn. 
 
In de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig om een scherp onderscheid te maken tussen beleid 
en uitvoering, waar het de uitvoeringsregelingen betreft. Hierbij gaat het om 
uitvoeringsrichtlijnen, normbedragen en dergelijke. Uit efficiency-overwegingen beveelt 
Sociale Zaken IJsselgemeenten aan te komen tot harmonisatie. Nog dit jaar zal Sociale 
Zaken IJsselgemeenten daartoe voorstellen doen aan de deelnemende gemeenten. Er wordt 
daarvoor een vergelijking gemaakt van overeenkomsten en verschillen tussen de diverse 
regelingen en deelnemende gemeenten hebben afgesproken dat de werkwijze die Capelle 
aan den IJssel hanteerde daarbij het uitgangspunt is om voor alle gemeenten te laten 
gelden, met dien verstande dat er ruimte is om een voor de klanten betere regeling van een 
andere gemeente van toepassing te verklaren. Niettemin kan deze werkwijze in een enkel 

                                                
15 Beperkt tot bijzondere bijstand in deze kosten, staat los van toezicht. 
16 In Krimpen en Zuidplas bij Publiekszaken ondergebracht. 
17 Samen werken aan participatie en uitstroom. 
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geval voor de minima van Krimpen aan den IJssel een nadeel betekenen. Los van het 
streven naar harmonisatie, is er respect voor het autonome beleid van elke gemeente, 
waarin de ‘couleur locale’ tot uitdrukking wordt gebracht. Voor Krimpen aan den IJssel is dat 
met name het voorzieningenfonds. 

 Regelingen voor de minima 

Er zijn verschillende regelingen waar inwoners met een een laag inkomen gebruik van 
kunnen maken. Zie bijlage 4 voor een volledig overzicht van de regelingen. De regelingen 
die Krimpen aan den IJssel hanteert in 2014-2015 zijn kort samengevat: 
 
Tabel 2 Regelingen Krimpen aan den IJssel  

Regeling Specificatie Percentage van 
bijstandsnorm 

Individuele 
bijzondere bijstand 

- 110% 

 
Inkomensonder-
steunende 
maatregelen 
 
 

Individuele inkomenstoeslag (ipv 
langdurigheidstoeslag) 
 

5 jaar inkomen niet hoger dan 
bijstandsnorm, bij max. 6 maanden 
hoger inkomen ook recht op toeslag 
(maar mag in deze 6 maanden niet 
hoger zijn dan 110% bijstandsnorm) 
 

Gemeentelijk voorzieningenfonds 110% 

Collectieve ziektekostenverzekering  
 

Tot 150% van inkomensnorm. Bij 
een inkomen tot 130% is de 
gemeentelijke bijdrage € 20,83 

 
Individuele bijzondere bijstand 

Inwoners van Krimpen aan den IJssel kunnen op het moment dat zij door bijzondere 
omstandigheden noodzakelijke extra uitgaven moeten doen, bijzondere bijstand aanvragen. 
De bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering; ook mensen 
met een andere uitkering, laag pensioen of laag salaris komen in aanmerking. Bij een 
inkomen boven 110% van de bijstandsnorm maakt de gemeente een 
draagkrachtberekening.  
 
Individuele inkomenstoeslag 

De individuele inkomenstoeslag is een extra geldbedrag voor mensen die al langere tijd een 
laag inkomen en geen uitzicht op werk hebben.  
 
Voorwaarden om de individuele inkomenstoeslag te krijgen zijn: 
 Aanvrager is tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd. 
 Aanvrager had de afgelopen jaren een inkomen op bijstandsniveau (het soort inkomen 

maakt niet uit). 
 Het vermogen is lager dan € 5.920 voor alleenstaanden en € 11.840 voor alleenstaande 

ouders/echtparen. 
 Aanvrager ontving over de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag. 
 Er is geen zicht op inkomensverbetering. 
 
Daarnaast telt mee dat de aanvrager met werk geen hoger inkomen kan krijgen. Ex-
studenten krijgen de toeslag niet.  
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Jongeren tot 27 jaar hebben in principe ook geen recht op de toeslag, tenzij men naast 
bovenstaande voorwaarden ook: 
 volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is verklaard; 
 of een wajong-uitkering ontvangt;  
 of gelet op de situatie met werk geen hoger inkomen kan krijgen.  
 
De individuele inkomenstoeslag is 40% van de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag. Voor  
alleenstaande ouders wordt het bedrag verhoogd met of een toeslag van € 100 (bij één kind) 
of € 150 (bij twee of meerdere kinderen).  
 
Voorzieningenfonds18 

Met een bijdrage van het voorzieningenfonds kunnen mensen met een laag inkomen 
meedoen met sportieve, culturele of sociale activiteiten. Het doel van het fonds is een sociaal 
isolement door een gebrek aan middelen te voorkomen. Het voorzieningenfonds is een 
gemeentelijk fonds voor inwoners van Krimpen aan den IJssel. Om hiervoor in aanmerking te 
komen mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 110% van het sociaal minimum. 
 
In de Verordening Voorzieningenfonds19 staat welke voorzieningen voor vergoeding in 
aanmerking komen. In het algemeen zijn dit: 
 activiteiten in de sport-, hobby- of sociaal-culturele sfeer, zoals lidmaatschap van een 

sport- of muziekvereniging; 
 de ouderbijdrage van niet verplichte, door de school georganiseerde, activiteiten; 
 georganiseerde bejaardenactiviteiten; 
 Rotterdampas. 

De aanvrager kan per kalenderjaar maximaal € 250 per persoon ontvangen. De vergoeding 
wordt vastgesteld aan de hand van de feitelijk gemaakte kosten voor de aangegeven 
activiteiten. 

Het bedrag van € 250 is vastgesteld toen het voorzieningenfonds is ingesteld. Tijdens 
interviews is toegelicht dat dit bedrag indertijd is bepaald als een gemiddelde van meerdere 
gemeenten. Daarna is het bedrag niet meer aangepast, omdat er geen klachten over komen 
dat het te laag zou zijn. 

Collectieve zorgverzekering 

De gemeente Krimpen heeft via VGZ een collectieve zorgverzekering voor 
inwoners met een lager inkomen. Het wettelijk eigen risico van € 385 is meeverzekerd en is 
daardoor € 0,00. De deelnemers kunnen gebruikmaken van de collectieve korting en een 
goedkope aanvullende verzekering doordat een deel van deze kosten door de gemeente 
worden gedekt. 
 
Dit pakket geldt voor mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm (premie van 
€ 169,16 per maand). De gemeentelijke bijdrage van € 20,83 krijgt men bij een inkomen tot 
130% (premie van € 148,33).  
 
  

                                                
18 Nadere regels voorzieningenfonds. 
19 Verordening Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2016. 
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Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Mensen met een laag inkomen kan bij de invordering van de volgende belastingen 
kwijtschelding worden verleend: 
 rioolheffing gebruikersdeel; tot een maximum van 3 eenheden van 100 kubieke meters 

water of een gedeelte daarvan; 
 afvalstoffenheffing; 
 hondenbelasting, betreffende de eerste hond; 
 onroerende zaakbelastingen. 
 
Sommige personen komen in aanmerking voor automatische kwijtschelding, bijvoorbeeld 
personen met een (bijstand)uitkering of alleen AOW. De gemeente Krimpen aan den IJssel  
bepaalt wie geautomatiseerd kwijtschelding krijgt en wordt hierbij ondersteund door het 
inlichtingenbureau.  

 Budgetten en uitgaven  

In onderstaande tabel staat per minimaregeling weergegeven hoeveel voor de regeling 
begroot is en hoeveel er in het jaar in totaal aan de regeling is uitgegeven.  
 
Tabel 3 Budgetten en uitgaven minimabeleid 2014 en 2015  

 Krimpen 
aan den 
IJssel 
2014 

budget 

Krimpen 
aan den 
IJssel 
2014 

geboekt 

Budget 
Resul-

taat 

Krimpen 
aan den 
IJssel 
2015 

budget 

Krimpen 
aan den 
IJssel 
2015 

geboekt 

Budget 
resultaat 

Voorzieningen 
fonds 

40.000 46.353 -6.353 40.000 44.992 -4.992 

Bijzondere 
bijstand 

448.628 413.819 34.809 420.137 303.499  

Kwijtschelding 
van belastingen 

83.500 86.242 -2.742 95.270 99.468 -4.197 

Totaal  572.128 546.415 25.713 555.407 447.958 107.449 
 
We constateren dat het budget voor het minimabeleid in 2015 lager is dan in 2014. 
Ondanks een dalend budget wordt er zowel in 2014 als in 2015 in totaal voor deze 
regelingen minder uitgegeven dan begroot.Ten laste van het voorzieningenfonds wordt er in 
beide jaren meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt gecompenseert door de uitgaven ten 
laste van bijzondere bijstand, die lager zijn dan begroot. In 2015 wordt er meer 
overgehouden dan in 2014. In de volgende grafiek worden de daadwerkelijke uitgaven ten 
opzichte van de begrote uitgaven als percentage uitgedrukt. In 2014 wordt er in totaal 4,5% 
en in 2015 in totaal 19,3% minder uitgegeven aan deze regelingen dan begroot. 
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Figuur 2 Budgetresultaat 2014 en 2015 

 
 
 
Op het terrein van het inkomensondersteunend beleid hebben gemeenten in Nederland een 
zekere mate van beleidsvrijheid. Gemeenten kunnen deels zelf bepalen welke soort 
ondersteuning zij in welke vorm willen verlenen. Een groot deel van de uitgaven aan het 
Inkomensondersteunend beleid is wel vergelijkbaar onder te verdelen in de categorieën: 
 bijzondere bijstand;  
 kwijtschelding van belastingen;  
 particuliere fondsen (stichting leergeld, jeugdsportfonds, cultuurfonds);  
 maatschappelijke participatie (volwassenen en kinderen).  
 
In de volgende grafiek ziet u uitgedrukt voor de hele bevolking wat de totale uitgaven per 
inwoner in Krimpen aan den IJssel zijn in 2014 en 2015 en hoe deze zich verhouden tot de 
gemiddelde kosten in de Benchmark Armoede & Schulden in 201420 per inwoner. Hieruit kan 
worden opgemaakt dat Krimpen aan den IJssel per inwoner gemiddeld minder uitgeeft aan 
deze inkomensondersteunende regelingen dan gemiddeld onder de gemeenten die 
deelnemen aan de Benchmark Armoede & Schulden en dat de uitgaven aan minimabeleid 
zijn gedaald.  

  

                                                
20 Almere, Amstelveen, Amsterdam, Berkelland, Best, Capelle aan den IJssel, Dantumadiel, Delft, Doesburg, 
Doetinchem, Dongeradeel, Ferm Werk, Haarlem, Heerlen, Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Noordoostpolder, 
Optimisd, Vianen, Werk en Inkomen Lekstroom, Zutphen 
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Tabel 4 Totale uitgaven minimabeleid 
 Krimpen aan den 

IJssel 2014 
Krimpen aan den 

IJssel 2015 
Benchmark 
Armoede & 

Schulden 2014 

Totale uitgaven 
minimabeleid per 
inwoner 

€ 21 € 18 € 41 

 
In de volgende grafiek ziet u hoe de uitgaven per inwoner zich tot elkaar verhouden. 
 
Figuur 3 Verdeling uitgaven minimabeleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zien dat Krimpen aan den IJssel niet werkt met particuliere fondsen als Stichting 
Leergeld, Jeugdsportfonds of -cultuurfonds. In Krimpen aan den IJssel wordt dergelijke 
ondersteuning geboden vanuit de participatieregelingen voor volwassenen en kinderen 
(voorzieningenfonds). 
 
In de voorgaande figuren kunnen we zien dat een groot deel van de totale uitgaven aan 
inkomensondersteuning onder individuele bijzondere bijstand valt. Inwoners met een laag 
inkomen kunnen voor verschillende kosten gebruikmaken van bijzondere bijstand. Krimpen 
aan den IJssel kan in haar administratie onderscheid maken naar ruim vijftig verschillende 
kostenposten. In de volgende tabel worden de verschillende uitgaven aan bijzondere bijstand 
uitgesplitst weergegeven21. Alleen de kostenposten die in 2014 of 2015 meer dan 2% van de 
totale uitgaven aan bijzondere bijstand beslaan zijn opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Totale uitgaven Bijzondere bijstand inclusief Voorzieningenfonds. 
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De kosten voor bewindvoering voor mensen met een laag inkomen worden betaald uit de 
bijzondere bijstand. Op dit moment hebben gemeenten te maken met een enorme stijging 
van de kosten voor bewindvoering. De voornaamste reden hiervoor is dat wanneer iemand 
in bewindvoering komt, er niet gemakkelijk meer uit komt waardoor er dus steeds meer 
mensen aanspraak maken op vergoeding van de kosten. Daarnaast hebben de 
gemeenten geen invloed op wie er bewindvoering krijgt: dit is een beslissing van de 
rechtbank. Gemeenten ontwikkelen wel alternatieven voor beschermingsbewind, zoals 
budgetbeheer met begeleiding en gemeenten zetten in op het netwerk van 
bewindvoerders, maatschappelijke partners en de rechtbanken in de stad en regio. 

Recentelijk hebben een aantal organisaties (VNG, Divosa, de NVVK, de MO-groep) een 
oproep gedaan aan de staatssecretaris om een budget voor beschermingsbewind vanuit 
het Rijk te organiseren en de wettelijke mogelijkheid te regelen voor gemeenten om een 
rechter te adviseren bij een aanvraag voor beschermingsbewind. 

 

 

Tabel 5  Uitgaven Bijzondere bijstand naar type (%) 

 Krimpen aan 
den IJssel 2014 

 

Krimpen aan 
den IJssel 2015 

Kosten inrichting/huisraad 25,9% 18,1% 

Individuele inkomenstoeslag  > 21 - < 65 0,0% 16,6% 

Bewindvoerderskosten 0,0% 14,6% 

Voorzieningenfonds 19,6% 13,2% 

Eenmalig levensonderhoud 2,5% 4,8% 

Rechtsbijstand 6,3% 4,6% 

Overige kosten fin.transacties 11,7% 4,4% 

WKO sociaal medische indicatie 0,0% 4,4% 

Kinderopvang (geen uitstr.bev) 1,3% 3,7% 

VVE,BSO, TSO e.d. 0,0% 2,3% 

Overige vervoerskosten 2,1% 1,9% 

Woonkosten tot huurgrens 3,9% 0,6% 

Bedrijfsdoeleinden 15,3% 0,0% 

Overig 11,4% 11,0% 
 
Het grootste deel van de uitgaven aan bijzondere bijstand betreft zowel in 2014 als in 2015 
kosten aan inrichting/huisraad. De individuele inkomenstoeslag is in 2015 geïntroduceerd. 
Daarom zien we in 2014 geen uitgaven op deze kostenpost. Ook beschermingsbewind 
(bewindvoeringskosten) wordt gefinancierd uit de bijzondere bijstand. We zien dat in 
Krimpen aan den IJssel 14,6% van de bijzondere bijstand wordt besteed aan 
beschermingsbewind. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in de Benchmark Armoede & 
Schulden, waar 13,5% van de bijzondere bijstand aan beschmermingsbewind wordt besteed.  
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Om uiteindelijk goed te kunnen bepalen of er in Krimpen aan den IJssel relatief veel of 
weinig wordt uitgegeven aan verschillende onderdelen van het minimabeleid dienen we de 
uitgaven te relateren aan het totaal aantal huishoudens en het aantal geraamde 
huishoudens22 met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Deze uitgaven per 
huishouden en minimahuishouden kunnen we vervolgens vergelijken met het gemiddelde in 
de Benchmark Armoede & Schulden.   

We zien dat er in Krimpen aan den IJssel in vergelijking met de Benchmark Armoede & 
Schulden per huishouden en per minimahuishouden minder wordt uitgegeven aan de 
minimaregelingen. Ook zijn de uitgaven per huishouden en minimahuishouden in 2015 lager 
dan in 2014. De uitgaven ten behoeve van maatschappelijke participatie (het 
voorzieningenfonds) zijn het sterkst afgenomen.  

Tabel 6 Uitgaven minimabeleid per huishouden en minimahuishouden  

 Krimpen 
aan den 

IJssel 2014 
 

Krimpen 
aan den 

IJssel 2015 

Benchmark 
Armoede & 
Schulden 

2014 

Uitgaven bijzondere bijstand per 
huishouden  

€ 34 € 25 € 51 

Uitgaven kwijtschelding belastingen per 
huishouden 

€ 7 € 8 € 17 

Uitgaven maatschappelijke participatie 
volwassenen en kinderen per huishouden  

€ 4 € 4 € 13 

Uitgaven bijzondere bijstand per 
huishouden met inkomen tot 110% sociaal 
minimum 

€ 445 € 313 € 482 

Uitgaven kwijtschelding belastingen per 
huishouden met inkomen tot 110% sociaal 
minimum 

€ 93 € 103 € 158 

Uitgaven maatschappelijke participatie 
volwassenen en kinderen per huishouden 
met inkomen tot 110% sociaal minimum 

€ 50 € 50 - 

Uitgaven maatschappelijke participatie 
volwassenen en kinderen per huishouden 
met inkomen tot 120%23 sociaal minimum  

€ 35 € 34 € 90 

Bron: Datadocument ‘minima 2014 en 2015’ 

                                                
22 Geraamde huishoudens: op basis van de minimascan van Stimulansz. Zie verder hoofdstuk 5. 
23 De regeling Voorzieningenfonds is in Krimpen aan den IJssel gericht op inwoners met een inkomen tot 110% van 
het sociaal minimum. De benchmark Armoede & Schulden gaat uit van 120% van het sociaal minimum. Omwille van 
de vergelijking worden beide resultaten weergegeven.    
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 Bevindingen 

Uit het Armoedesignalement24 2014 van het CBS blijkt dat in 2013 in Nederland het aandeel 
huishoudens en personen onder de armoedegrens is toegenomen. In dat jaar hadden 1,2 
miljoen mensen een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium25, dat is 7,9 
procent van de bevolking. In datzelfde jaar (2013) was in Nederland 2,9% van de bevolking 
langdurig arm. Mensen die langdurig arm zijn kunnen aanspraak maken op landelijke en 
gemeentelijke minimaregelingen om in hun bestaansonderhoud te voorzien. Vanuit de 
landelijke overheid kunnen mensen in veel gevallen rekenen op het verkrijgen van toeslagen, 
heffingskortingen en aanvullende bijstand. De overheid probeert in al haar regelingen 
specifieke aandacht te hebben voor kinderen die opgroeien in een armoedesituatie. 
 
De gemeentelijke regelingen verschillen per gemeente. Het is de ambitie van de gemeente 
Krimpen aan den IJssel om bij te dragen aan een samenleving waar iedereen kan werken, 
werkt naar vermogen of maatschappelijk actief is. Hiertoe heeft de gemeente enkele 
regelingen in het leven geroepen, naast de Individuele bijzondere bijstand, zoals de 
individuele inkomenstoeslag, de collectieve ziektekostenverzekering en het gemeentelijk 
voorzieningenfonds. Met een bijdrage uit het gemeentelijk voorzieningenfonds kunnen 
minima meedoen aan sportieve, culturele of sociale activiteiten. Uit de telefonische 
interviews (paragraaf 4.8) blijkt dat zowel de regelingen die voornamelijk gericht zijn op 
participatie als op inkomensvoorziening, daarvoor worden gebruikt.  
 
Een afzonderlijk beleid ten aanzien van de minima is niet vastgesteld, wat betekent dat – 
naast de algemene doelstellingen die gericht zijn op deelname aan de samenleving – er 
geen afzonderlijke doelstellingen zijn wat met het minimabeleid bereikt moet worden. Er vindt 
ook (nog) geen evaluatie plaats van de bereikte resultaten van uitvoering van de 
minimaregelingen, zodat er geen zicht is op eventuele knelpunten en op eventuele 
verbeteringen. Het betekent bovendien dat de gemeenteraad weinig mogelijkheden heeft 
(bij) te sturen ten aanzien van het minimabeleid en om de uitvoering van het beleid te 
controleren.  
 
De gemeente Krimpen aan den IJssel komt zowel in 2014 als in 2015 uit met haar 
totaalbudget voor het minimabeleid. In beide jaren wordt er wel iets meer aan kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen en het voorzieningenfonds uitgegeven dan begroot. De 
grootste kostenpost is de individuele bijzondere bijstand (inclusief de kosten voor 
bewindvoering).  
 
We zien dat in vergelijking met de Benchmark Armoede & Schulden in Krimpen aan den 
IJssel een vergelijkbaar aandeel van de bijzondere bijstand wordt besteed aan 
beschermingsbewind (14,6% versus 13,5%). 
 
Als we de uitgaven aan inkomensondersteunende regelingen afzetten tegen het totaal aantal 
huishoudens en het aantal geraamde huishoudens met een inkomen onder 110% van het 
sociaal minimum dan valt op dat er in Krimpen aan den IJssel minder wordt uitgegeven dan 
gemiddeld in de Benchmark Armoede & Schulden. Dit geldt zowel voor individuele 
bijzondere bijstand, als voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de 
participatieregelingen.  
                                                
24 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/51/armoedesignalement-2014-armoede-in-2013-toegenomen-maar-piek-lijkt-
bereikt. 
25 Dit normbedrag wordt door het SCP gehanteerd en is gebaseerd op de minimaal vereiste uitgaven voor voedsel, 
kleding, wonen en sociale participatie. Als alleenstaande wordt men als 'arm' bestempeld als men moet rondkomen 
van minder dan € 1.042 per maand. Voor een echtpaar met twee kinderen ligt de grens op € 1.960.  
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Ook zijn de uitgaven per huishouden en minimahuishouden in 2015 lager dan in 2014. De 
uitgaven bijzondere bijstand zijn het sterkst afgenomen. 
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Hoofdstuk 3  
Uitvoering  

 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn het beleid en de beleidsdoelen besproken. In dit hoofdstuk 
focussen we ons op de uitvoering. Voor deze stap in het onderzoek zijn de volgende 
onderzoeksvragen relevant: 
 
Onderzoeksvragen: 
Uitvoering 
 Hoe en door wie worden de regelingen uitgevoerd? 
 In hoeverre hebben klanten te maken met stapelingseffecten 

van bijvoorbeeld eigen bijdrage Wmo, zorgkosten, et cetera? 
Speelt dit mee bij de toekenning van regelingen (bijzondere 
bijstand/minimaregelingen?) 

 Relatie met andere beleidsterreinen: Is er sprake van een 
logische samenhang met gerelateerde beleidsterreinen en is 
er sprake van een effectieve ketenbenadering? Bijvoorbeeld 
Schuldhulpverlening, Participatie, Wmo. Is een meer 
preventieve aanpak mogelijk? Werkt het zorgnetwerk (het netwerk waarin 
verschillende ketenpartners samenwerken) effectief samen, zijn er duidelijke 
afspraken? 

 
 

 

 Uitvoering van de regelingen 

Tot 2015 werden de regelingen uitgevoerd door Sociale Zaken van de gemeente Krimpen 
aan den IJssel. Met ingang van 2015 is de uitvoering van de regelingen (evenals de 
uitvoering van de gehele Participatiewet) overgegaan naar Sociale Zaken IJsselgemeenten. 
In 2015 voerde Sociale Zaken IJsselgemeenten de regelingen uit voor Capelle aan den 
IJssel en Krimpen aan den IJssel. Met ingang van 2016 is daar ook de gemeente Zuidplas 
bijgekomen. Sociale Zaken IJsselgemeenten voert ook de schuldhulpverlening uit voor 
Krimpen aan den IJssel.  
De uitvoering door Sociale Zaken IJsselgemeenten houdt in dat de klanten naar het kantoor 
in Capelle aan den IJssel moeten voor hun aanvraag. De aanvragen voor de 
minimaregelingen kunnen overigens in de meeste gevallen ook digitaal/per post ingediend 
worden.  
 
Sociale Zaken IJsselgemeenten wil goede dienstverlening leveren, met inachtneming van de 
kaders die door de deelnemende gemeenten zijn gesteld. De telefonische bereikbaarheid is 
dezelfde als voorheen in Krimpen aan den IJssel. 85% van de vragen wordt direct 
beantwoord of er wordt een terugbelafspraak gemaakt. Daarnaast kan worden gemaild, 
waarop binnen twee dagen een reactie volgt.  
 
Het volgende overzicht (tabel 7) bevat in kengetallen de resultaten over 2015. Deze 
kengetallen betreffen de totale dienstverlening, waaronder de uitvoering van de 
Participatiewet. De uitvoering van het minimabeleid is slechts een onderdeel van de totale 
dienstverlening. 
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Tabel 7  Resultaten Sociale Zaken IJsselgemeenten 2015 

Activiteit in 2015 Totale aantallen 
 

Quickscans 1.990 
Intakes 873 
Uitstroom naar werk (incl. deeltijd) 567 
Afzien van deelname 129 
Uitstroom naar scholing 59 
Trajecten/activiteiten 4.719 
Ontheffingen 231 
Loonkostensubsidie 8 
Klantcontacten 5.491 
Gesprekken (zorg, signaal, maatregel) 682 
Telefoontjes, frontoffice 36.332 
Klanten met vrijwilligerswerk 199 
Klanten met inkomsten 342 
Blokkade uitkering 598 
Heronderzoeken 703 
Fraudeonderzoeken 614 
Aanmeldingen schuldhulpverlening 712 
Trajecten Promen 47 
Trajecten bij Stichting CappelleWerkt 543 
Aanvragen bijzondere bijstand (*) 3.145 

(*) Informatie over de aanvragen voorzieningenfonds bleek niet beschikbaar. 
 
Het aantal klantcontacten bedroeg in totaal 54.000 en er werden 12.500 beschikkingen 
afgegeven. Van de cliënten kreeg de dienstverlening een 7,1. Het aantal klachten over de 
bejegening van klanten uit Krimpen aan den IJssel bedroeg 10 en het aantal 
bezwaarschriften van klanten uit Krimpen aan den IJssel bedroeg in 2015 in totaal 55. 
Daarvan waren er 22 ongegrond, 5 gegrond, 3 niet ontvankelijk, 12 werden ingetrokken en in 
7 gevallen werd een nieuwe beschikking afgegeven. Hoewel deze aantallen de totale 
dienstverlening betreffen, geeft dit wel een indruk van de wijze waarop het minimabeleid 
wordt uitgevoerd.  
 
Wat betreft de uitvoering van het minimabeleid is er bij Sociale Zaken IJsselgemeenten een 
casemanager die zich specifiek bezighoudt met de aanvragen en toekenningen van het 
voorzieningenfonds. De overige aanvragen minimabeleid (met uitzondering van de 
kwijtscheldingen belastingen, die worden afgedaan door de afdeling belastingen van de 
gemeente) worden door alle casemanagers behandeld. Er zijn dus geen casemanagers die 
zich specifiek en alleen met de klanten uit Krimpen aan den IJssel bezighouden. Op de 
aanvragen bijzondere bijstand in 2015 werd 48% binnen 4 weken besloten, 95% binnen 9 
weken en 99% binnen 3 maanden. 
 
Het voorzieningenfonds wordt uitgevoerd op basis van declaraties: als er kosten zijn 
gemaakt door de mensen die recht hebben op de regeling kunnen ze per uitgave de kosten 
declareren. Hiervoor moeten bewijsstukken worden aangeleverd. Doordat elk bedrag steeds 
gedeclareerd wordt is er sprake van hoge uitvoeringskosten: elke nota wordt apart verwerkt, 
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ook voor kleine bedragen. Op dit moment is Sociale Zaken IJsselgemeenten aan het 
bekijken of de wijze van declareren toe kan naar het in één keer toekennen per jaar op basis 
van declaraties. Dit houdt in dat de klant de bedragen opspaart en in één keer declareert. 
Nadeel hiervan is wel dat de klanten het geld eerst moeten voorschieten, en voor een gezin 
met kinderen kan dit bedrag dan aardig oplopen. Op aanvraag van de klanten kan het geld 
ook direct naar school of de sportvereniging overgemaakt worden door Sociale Zaken 
IJsselgemeenten. Zo hoeven de klanten niet het geld eerst zelf voor te schieten.  
 
Uitvoering lijkt veranderd sinds de uitvoering wordt gedaan door Sociale Zaken IJsselgemeenten 

In enkele interviews met ketenpartners, waaronder de Adviesraad Sociaal Domein, is 
aangegeven dat de uitvoering door Sociale Zaken IJsselgemeenten anders wordt ervaren 
dan voorheen toen de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Krimpen aan den IJssel de 
regelingen uitvoerde. Aangezien de receptiefunctie van de afdeling Sociale Zaken in het 
gemeentehuis was gehuisvest, waren de medewerkers gemakkelijk bereikbaar. De ervaring 
was dat veel maatwerk mogelijk was, bijvoorbeeld om incidenteel facturen te betalen als een 
vorm van budgetbeheer. Ook kon gemakkelijk worden doorverwezen naar bijvoorbeeld het 
noodfonds van de plaatselijke diaconieën, omdat de lokale kennis aanwezig was. 
 
Nu wordt de dienstverlening als zakelijk en afstandelijk ervaren. Er lijkt minder ruimte voor 
individueel maatwerk, niet altijd wordt de link gelegd dat Krimpen aan den IJssel op 
onderdelen (nog) afwijkende regelingen kent en de lokale kennis van de sociale kaart van 
Krimpen aan den IJssel is soms (nog) onvoldoende om goed te kunnen verwijzen naar een 
maatschappelijke organisatie. 
 
Wat fundamenteler is de opmerking dat men soms het gevoel heeft dat in Krimpen aan den 
IJssel uit werd gegaan van vertrouwen, terwijl men nu eerder wantrouwen ervaart. In een 
advies van april 2016 van de Adviesraad inzake het handhavingsbeleid staat de volgende 
passage: 
 
‘Zoals wij al eerder met u gecommuniceerd hebben, is echter de algemene teneur in 
beleidsstukken en nieuwsbrieven van IJsselgemeenten dat de uitkering-aanvragende-burger 
in principe niet te vertrouwen is. Hij weigert aan zijn informatieplicht te voldoen, spant zich 
onvoldoende in om aan betaald werk te komen etc. etc. Wij hebben al eerder ernstig 
bezwaar gemaakt tegen deze attitude van IJsselgemeenten in woord en geschrift. Wij 
ervaren deze beleidstaal als een volkomen andere dan die wij gewend waren van de sociale 
dienst van Krimpen aan den IJssel.’  
 
De voorkeur van de Adviesraad gaat sterk uit naar meer mondeling contact tussen 
organisatie en klant, waarbij cliëntondersteuning aangeboden wordt. De frequentie van 
minimaal éénmaal per jaar persoonlijk contact is niet alleen in het algemeen, maar zeker 
voor deze specifieke groepen in de ogen van de Adviesraad veel te weinig.  
 
Uit de reactie van Sociale Zaken IJsselgemeenten blijkt dat men het beeld wat te eenzijdig 
vindt, hoewel men zich bewust is van deze signalen en die ook met de Adviesraad 
bespreekt. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen rechtmatigheid en de menselijke 
maat. Dat betekent dat bijvoorbeeld bij geconstateerde onregelmatigheden altijd wordt 
bekeken of het verwijtbaar is of dat er verzachtende omstandigheden zijn en dan wordt 
maatwerk toegepast. Wel wordt onderkend dat de aanpak zakelijker en duidelijker is dan 
voorheen en er meer wordt gesignaleerd en gehandhaafd. Tegelijkertijd wordt meer gedaan 
aan het geven van informatie en voorlichting en uitleg over de verplichtingen die men heeft. 
Nieuw is bijvoorbeeld dat eens per kwartaal een nieuwsbrief uitkomt. Daarnaast is een 
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medewerker bij KrimpenWijzer beschikbaar voor informatie, die de contacten met Sociale 
Zaken IJsselgemeenten onderhoudt. 

 Logische samenhang beleidsterreinen en samenwerking in de keten 
Met de decentralisaties in het sociaal domein heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel 
toegewerkt naar de totstandkoming van één sociaal loket voor alle ondersteuningsvragen op 
het gebied van welzijn, zorg, opvoeden, opgroeien en alles wat ermee samenhangt. Dit is 
KrimpenWijzer, dat is gehuisvest in het gezondheidscentrum. Medewerkers van 
KrimpenWijzer verwijzen eventueel door naar andere professionele organisaties als dat 
nodig is en voeren de regie, vanuit de filosofie één gezin/huishouden, één plan, één 
regisseur. Als het inkomen en werk betreft, wordt doorverwezen naar Sociale Zaken 
IJsselgemeenten.  
 
Onderdeel van KrimpenWijzer is onder andere de formulierenhulp, die bestaat uit vrijwilligers 
die mensen kunnen helpen met bijvoorbeeld het invullen van formulieren om gebruik te 
maken van het voorzieningenfonds. 

 Partners in de keten 

 
KrimpenWijzer 

De toegang tot het sociaal domein (en eventueel ook tot het minimabeleid) van Krimpen aan 
den IJssel wordt georganiseerd vanuit de KrimpenWijzer. Voor complexere vragen op 
meerdere leefgebieden komen burgers bij het Sociaal Team terecht.  
KrimpenWijzer heeft een belangrijke taak in het terugdringen van het beslag op geïndiceerde 
zorg door vroegsignalering en mensen in hun eigen kracht zetten. KrimpenWijzer is 
laagdrempelig en voor alle inwoners toegankelijk. De uitvalsbasis van KrimpenWijzer is het 
gezondheidscentrum. KrimpenWijzer werkt nauw samen met een groot aantal 
(vrijwilligers)organisaties die actief zijn in Krimpen aan den IJssel. KrimpenWijzer begeleidt 
de aanvragen voor het minimabeleid en het doet de voorbereiding voor de 
schuldhulpverlening. Bij casussen met meerdere problematieken kan Sociale Zaken 
IJsselgemeenten ook verwijzen naar KrimpenWijzer.  
 
Vragen over de uitvoering van de Participatiewet komen ook bij KrimpenWijzer terecht, 
daarna kunnen klanten doorverwezen worden. Er zijn korte lijnen met Sociale Zaken 
IJsselgemeenten. De medewerkers van KrimpenWijzer kunnen ook inloggen op het systeem 
van Sociale Zaken IJsselgemeente om te kijken wat de uitkeringssituatie is van een persoon. 
Wanneer mensen met een vraag komen, of begeleid worden door een casusregisseur van 
het Sociaal Team, dan kan er advies gevraagd worden aan KrimpenWijzer.  
Voor schuldhulpverlening kan de toegang tot het systeem van Sociale Zaken 
IJsselgemeenten om technische redenen niet verleend worden, wat als een gemis wordt 
ervaren.  
 
Bij de aanvraag voor schuldhulpverlening krijgen inwoners bij Sociale Zaken 
IJsselgemeenten een groepsvoorlichting, met daarbij een dossiermap met 100 vragen waar 
een profiel uitkomt. Daarnaast moet de klant zijn administratie aanleveren. Vervolgens komt 
de klant op een wachtlijst en daarna volgt een intakegesprek. Hierdoor kunnen mensen 
uitvallen, omdat dit traject lang kan duren. Het voortraject waarbij het gaat om het 
stabiliseren en de administratie op orde krijgen doet KrimpenWijzer, eventueel met 
inschakeling van Schuldhulpmaatje. Door de duur tussen aanmelding en intake kunnen 
mensen tussen wal en schip vallen. In de interviews werd aangegeven dat toen de uitvoering 
nog bij de gemeente Krimpen aan den IJssel zat er veel meer contact was met de klanten en 



 

26/67 

 

er sneller werd doorverwezen. De fysieke afstand tot het kantoor van Sociale 
IJsselgemeenten in Capelle aan den IJssel wordt als een drempel ervaren. Ook dat betekent 
dat mensen kunnen uitvallen. Met name het snel bieden van hulp bij (problematische) 
schulden, betekent dat voorkomen wordt dat de schuldenproblematiek groter kan worden.  
 
Vanuit KrimpenWijzer worden mensen gewezen op de minimaregelingen, en als ze deze zelf 
niet kunnen aanvragen dan kunnen ze met de formulierenhulp de regeling aanvragen. De 
consulenten van Sociale Zaken IJsselgemeenten kennen KrimpenWijzer wel, maar niet 
bekend is in hoeverre dat ook geldt voor de consulenten bij schuldhulpverlening. Het contact 
tussen Sociale Zaken IJsselgemeenten en KrimpenWijzer wordt als goed ervaren, maar dat 
komt grotendeels doordat er nog oud-collega’s bij Sociale Zaken IJsselgemeenten werken.  
 
Krimpens Sociaal Team 

Het Krimpens Sociaal Team is samengesteld uit professionals vanuit verschillende 
specialismen. De leden van het team ondersteunen waar nodig individuen/gezinnen met 
problemen waar sprake is van complexe problematiek op meerdere leefgebieden. Het 
Krimpens Sociaal Team werkt nauw samen met KrimpenWijzer en partners als scholen, 
huisartsen, wijkverpleegkundigen, jongerenwerk en politie.  

 Externe organisaties 

Naast de uitvoering van de regelingen door Sociale Zaken IJsselgemeenten en de 
samenwerking met KrimpenWijzer en het Sociaal Team zijn er binnen de gemeente Krimpen 
aan den IJssel ook andere (samenwerkings)partners actief. Deze worden hieronder 
beschreven.  
 
Formulierenhulp: ContourdeTwern 

ContourdeTwern is een welzijnsorganisatie, met name voor ouderenzorg. Het is partner van 
KrimpenWijzer. Activiteiten van ContourdeTwern zijn: vrijwilligersprojecten, activiteiten in de 
wijk, seniorenadviseur en steunpunt mantelzorg. Het ontvangt voor 95% financiering van de 
gemeente. De rest komt uit cofinanciering. Deskundige vrijwilligers van de formulierenhulp 
helpen inwoners van Krimpen aan den IJssel bij het invullen van formulieren, zoals de 
belastingaangifte, huur-, zorg- en kindertoeslagen, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, 
(voorlopige) teruggaven of aanvragen van voorzieningen.  
 
In de interviews is aangegeven dat de samenwerking tussen de gemeente Krimpen aan den 
IJssel en ContourdeTwern goed is. De gemeente Krimpen aan den IJssel wordt gezien als 
een zeer toegankelijke gemeente. ContourdeTwern heeft inspraak in het beleid van de 
gemeente. Vorig jaar is in samenspraak een brief opgesteld voor de minima, om de 
bekendheid van de formulierenhulp te vergroten.  
 
Doelstelling van ContourdeTwen is jaarlijks 540 hulpvragen te verwerken (formulierenhulp) 
met 10 vrijwilligers. In 2015 zijn er 728 hulpvragen behandeld.  
 
Mensen kunnen op een aantal manieren terecht bij de formulierenhulp: 
 Er is een spreekuur in het gezondheidscentrum (waar ook KrimpenWijzer zit).   
 Twee keer per week is er een extra spreekuur voor belastingzaken (met name tijdens 

de maanden dat de aangifte gedaan moet worden). 
 Mensen kunnen in het uiterste geval ook thuis geholpen worden, als mensen echt niet 

naar het gezondheidscentrum toe kunnen komen.  
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Vanuit ContourdeTwern wordt aangegeven dat er geen knelpunten zijn met betrekking tot de 
uitvoering van de minimaregelingen. Soms nemen vrijwilligers contact op met ambtenaren 
over de toekenning van regelingen. Soms wordt ook geholpen bij het indienen van een 
bezwaarschrift. De vrijwilligers wijzen de mensen ook wel op regelingen waar ze gebruik van 
kunnen maken.  
 
Voor mensen met schulden geldt: als het te complex is dan worden mensen doorverwezen 
(naar KrimpenWijzer of naar Sociale Zaken IJsselgemeenten). Aangegeven wordt dat dit ook 
wel de verantwoordelijkheid van de klant zelf is. 
 
Stichting Schuldhulpmaatje 

De Stichting SchuldHulpmaatje Krimpen aan den IJssel is door de samenwerkende kerken 
opgericht in 2014. Het initiatief is mede op verzoek van de gemeente Krimpen aan den IJssel 
door de kerken genomen. Het doel van de stichting is om aan de inwoners van Krimpen aan 
den IJssel kosteloos preventieve schuldhulp te verlenen aan de, door de gemeente 
voorgedragen, cliënten. De stichting werkt eraan dat er een netwerk van gemotiveerde, 
geschoolde en gecertificeerde vrijwilligers ontstaat van inmiddels 10-12 maatjes. Aangezien 
de hulpvragen toenemen, is de stichting voortdurend op zoek naar extra vrijwilligers. 
 
De ervaring van de stichting is dat ouderen niet altijd gebruikmaken van de beschikbare 
regelingen en voorzieningen, omdat zij worden geholpen door buren en/of familie of omdat 
men niet bekend is met de mogelijkheden. 
 
De stichting ontvangt een subsidie van de gemeente in de organisatiekosten en ook een 
bescheiden bijdrage van de plaatselijke kerken.  
 
Tijdens het interview is opgemerkt dat er een verschuiving merkbaar is van taken van de 
gemeente naar vrijwilligers. De indruk bestaat dat de gemeente dreigt de draagkracht van 
vrijwilligersorganisaties te overschatten. Bovendien wordt een actief gemeentelijk 
vrijwilligersbeleid gemist. 
 
Voedselbank en Kledingbank 

Via KrimpenWijzer kunnen mensen doorverwezen worden naar de Voedselbank. De 
Voedselbank is 10 jaar geleden ontstaan uit een particulier initiatief vanuit de behoefte 
kwetsbare mensen te ondersteunen. Daartoe werd contact gezocht met de Voedselbank 
Rotterdam, die ook thans nog de pakketten levert. Tevens beoordeelt de Voedselbank 
Rotterdam welke mensen in aanmerking komen. Dat gebeurt door het aanvraagformulier te 
toetsen aan de hand van de landelijk vastgestelde criteria.  
 
Werd begonnen met 2 pakketten, thans is het aantal pakketten de laatste jaren redelijk 
stabiel met ongeveer 30 pakketten, maar er is ook een periode geweest dat 50 pakketten 
werden uitgedeeld. De pakketten worden aangevuld met producten die uit het lokale netwerk 
zijn verzameld en deels worden bekostigd door de plaatselijke kerken.  
 
Er wordt gebruik gemaakt van een ruimte van een van de plaatselijke kerken om de 
pakketten uit te delen. Er is dan bovendien gelegenheid voor persoonlijke aandacht, wat op 
prijs wordt gesteld door de gebruikers van de Voedselbank. Tweemaal per jaar worden 
bonnen aan de klanten gegeven om toegang te krijgen tot een kledingbeurs die wordt 
georganiseerd voor de minima. 
 
De stichting ontvangt geen subsidie en is financieel gezond.  
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Er kan maximaal drie jaar gebruikgemaakt worden van de Voedselbank, wat in de praktijk 
niet vaak gebeurt. Het klantenbestand varieert en is een doorsnee van de bevolking, want de 
praktijk leert dat er een samenloop van omstandigheden kan zijn, dat er enig moment sprake 
is van een inkomensdip. Bij het klantenbestand dat doorgaans aangewezen is op de 
Voedselbank is echter sprake van een gedragscomponent, in die zin dat men moeite heeft 
goed met geld om te gaan. De medewerkers van de Voedselbank zijn echter niet deskundig 
om de nodige begeleiding te geven. Daarvoor moet er worden doorverwezen naar het 
gemeentelijk loket. 
 
Het wordt door de Voedselbank als een groot gemis ervaren dat er enerzijds geen of te 
weinig informatie wordt gegeven welke regelingen en voorzieningen er zijn om klanten op te 
wijzen en anderzijds dat de verschillende organisaties in de keten elkaar niet of onvoldoende 
kennen en er geen sprake is van samenwerking. Volgens de Voedselbank zou de gemeente 
of KrimpenWijzer (weer) het initiatief moeten nemen om de ketenpartners samen te brengen, 
zodat de effectiviteit van de gezamenlijke inzet kan worden vergroot. 
 
Stichting Fair Chance 

Door middel van kleinschalige activiteiten als Sinterklaas of een dagje uit (kermis, dierentuin) 
in de zomervakantie wil Fair Chance ertoe bijdragen dat ook kinderen voor wie er geen 
financiële middelen binnen de gezinssituatie voor handen zijn, iets hebben om naar uit te 
kijken. Zodat zij later, net als de meeste kinderen in Nederland, met plezier aan hun jeugd 
kunnen terugdenken. Sinds een paar jaar kan het gezinnen met een minimuminkomen ook 
op vakantie laten gaan, doordat het gebruik mag maken van een aantal huisjes in een 
vakantiepark. 
 
De stichting werkt met sponsorgelden van onder andere de serviceorganisaties en het 
ontvangt een bescheiden subsidie van de gemeente Krimpen aan den IJssel. 
 
Tot 2015 werd er goed samengewerkt met de afdeling samenleving van de gemeente 
Krimpen aan den IJssel. Het kreeg van de gemeente een lijst met minimahuishoudens die 
Fair Chance kon benaderen voor de activiteiten. Wanneer mensen deelnamen aan de 
activiteiten werd dat door de gemeente Krimpen aan den IJssel mogelijk gemaakt. Zo 
werden de re-integratieactiviteiten bijvoorbeeld een weekje opgeschoven, zodat de gezinnen 
een weekje op vakantie konden.  
 
Bij Sociale Zaken IJsselgemeenten was dit gebruik niet bekend, wat onlangs leidde tot een 
misverstand. Inmiddels is duidelijk dat de activiteiten geen enkele invloed hebben op de 
uitkeringssituatie. Wel is afgesproken dat er vooraf contact is met Sociale Zaken 
IJsselgemeenten voor afstemming als sprake is van een re-integratietraject.  
 
Noodfonds 

De gezamenlijke kerken hebben enkele jaren geleden een diaconaal platform (PPD) 
ingesteld om maatschappelijke ondersteuningsactiviteiten te coördineren en (mede) te 
financieren. Onderdeel hiervan maakt het noodfonds uit, waaruit in crisissituaties uitgaven 
gedaan kunnen worden. Als het om kleine bedragen gaat, is de coördinator hiertoe zelf 
bevoegd. In andere gevallen beslist het bestuur van het platform.  
 
Er kan bijvoorbeeld een beroep gedaan worden op het noodfonds, wanneer de 
gemeentelijke regelingen niet van toepassing zijn of niet alle kosten gedekt kunnen worden. 
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Te denken valt aan noodzakelijke verhuizingen en dat het volledige huisraad aan vervanging 
toe is. De normvergoeding van de gemeente is dan ontoereikend. 

 Effecten uitvoering regelingen 

 
Informatievoorziening over de regelingen 

Inwoners van Krimpen aan den IJssel worden op verschillende manieren geïnformeerd over 
de regelingen: 
 Mensen met een bijstandsuitkering: via de nieuwsbrief, die vier keer per jaar uitkomt. 
 Er zijn folders beschikbaar en per gemeente een informatieblad met de van toepassing 

zijnde regelingen en voorzieningen.  
 KrimpenWijzer begeleidt de aanvragen voor het minimabeleid en het doet de 

voorbereiding voor de schuldhulpverlening. Daartoe geeft Sociale Zaken 
IJsselgemeenten informatie over wijzigingen in landelijke regelingen, zoals ten aanzien 
van de Belastingdienst. 

Er wordt geen publicatie verzorgd in de Klinker. 
 
Sociale Zaken IJsselgemeenten werkt aan een informeel netwerk, zodat ketenpartners 
gemakkelijk contact kunnen opnemen met een vaste contactpersoon binnen Sociale Zaken 
IJsselgemeenten, en omgekeerd. Dit vanuit de gedachte dat gewerkt wordt vanuit de filosofie 
één gezin/huishouden, één plan, één regisseur. In geval van multi-problem situaties kan  
Sociale Zaken IJsselgemeenten nooit de regisseursrol invullen. Dat is voorbehouden aan 
KrimpenWijzer. 
 
Verschillende regelingen  

Doordat minimaregelingen per gemeente kunnen verschillen hebben de casemanagers bij 
Sociale Zaken IJsselgemeenten te maken met verschillende uitvoeringsregelingen. Dit is 
soms lastig in de uitvoering.  
 
Hieronder staan kort de verschillende regelingen van de gemeenten weergegeven: 
 
Tabel 8 Minimaregelingen Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas  

Gemeente Regeling Vergoeding 

Regeling voor deelname aan sport, cultuur, schoolkosten, excursies en 
voorgeschreven kleding 

Capelle aan den IJssel Jeugdsportfonds (*) € 225 per kind per jaar 

 Jeugdcultuurfonds (*) € 450 per kind per jaar 

 Regeling schoolgaande kinderen 
basisonderwijs 

€ 50 per kind per jaar 

 Regeling schoolgaande kinderen 
voortgezet onderwijs 

€ 125 per kind per jaar 

Krimpen aan den 
IJssel 

Voorzieningenfonds € 250 per persoon per jaar 
(kinderen en volwassenen) 

Zuidplas Regeling schoolgaande kinderen 
basisonderwijs € 234 
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Regeling schoolgaande kinderen 

voortgezet onderwijs 
€ 464 1e jaar, daarna € 313 
per jaar 

Rotterdampas 

Capelle aan den IJssel Rotterdampas tegen 
gereduceerd tarief voor minima 

€ 5 per volwassene en 
kinderen gratis 

Krimpen aan den 
IJssel 

Rotterdampas kan vergoed 
worden uit het 

voorzieningenfonds 

volledige tarief van € 60 per 
volwassene en  € 12,50 per 
kind 

Zuidplas Rotterdampas tegen 
gereduceerd tarief voor minima 

€ 5 per volwassene en 
kinderen gratis 

Collectieve ziektekostenverzekering 

Capelle aan den IJssel Collectieve 
ziektekostenverzekering 

€ 143,06 per persoon per 
maand (kinderen gratis) 

Krimpen aan den 
IJssel 

Collectieve 
ziektekostenverzekering 

€ 148,33 per persoon per 
maand (kinderen gratis) 

Zuidplas Collectieve 
ziektekostenverzekering 

€ 131,75 per persoon per 
maand (kinderen gratis) 

(*) Er kan alleen tegelijk van één van deze regelingen gebruikgemaakt worden. 
 
De regelingen werken voor de klanten anders uit:  
 

 
  

Een voorbeeld hiervan is een gezin met schoolgaande kinderen in het voortgezet 
onderwijs. In Krimpen aan den IJssel kan dit gezin aanspraak maken op het 
Voorzieningenfonds, en kunnen ze per kind maximaal € 250 declareren voor 
schoolkosten (schoolbijdrage, werkweken, schoolreisjes) en daarnaast voor deelname 
aan sport en/of cultuur. Doordat voor kinderen in het voortgezet onderwijs de kosten 
veelal hoger zijn dan voor kinderen in het basisonderwijs, blijft er naast de schoolkosten 
van de € 250 niet veel over voor andere zaken, zoals deelname aan sportactiviteiten.  
 
In Capelle aan den IJssel is er voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs een 
aparte regeling voor indirecte studiekosten (€ 125) en Jeugdsportfonds (€ 225) en 
daarmee komt het totaal van de regelingen hoger uit: € 350 in Capelle aan den IJssel ten 
opzichte van € 250 in Krimpen aan den IJssel. (*) 
 
(*) Door de gemeente Krimpen aan den IJssel is naar aanleiding van dit voorbeeld 
opgemerkt dat de ouder ook kan afzien van maatschappelijke participatie door tot een 
maximum van € 250 schoolkosten van het kind/de kinderen te declareren.  
In Capelle aan den IJssel bestaat geen regeling dat volwassenen kosten van 
maatschappelijke participatie kunnen declareren.  
Hierdoor zijn de genoemde verschillen kleiner. 
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Stapelingseffecten 

Klanten met hoge zorgkosten kunnen te maken krijgen met stapelingseffecten: veel 
regelingen (Wmo maar ook ziektekostenverzekeringen) kennen een eigen bijdrage of een 
eigen risico. Deze bedragen kunnen bij elkaar aardig oplopen en ervoor zorgen dat een 
persoon met een redelijk inkomen onder de minimumgrens komt. Door de collectieve 
ziektekostenverzekering van Krimpen aan den IJssel kan dit voorkomen worden. Mensen 
met een inkomen tot 150% van het bijstandsniveau komen in aanmerking voor deze 
collectieve ziektekostenverzekering. De premie is wel hoog, maar het eigen risico vervalt 
hiermee. Mensen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau krijgen een korting op 
de premie.  
 
De collectieve ziektekostenverzekering wordt door de gemeente Krimpen aan den IJssel 
gezien als een voorliggende voorziening: klanten die te maken hebben met hoge zorgkosten 
moeten deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering, in die zin dat de hoge 
zorgkosten niet op een andere manier vergoed worden door de gemeente (via bijvoorbeeld 
bijzondere bijstand). Alleen in extreme gevallen zijn nog uitzonderingen hierop mogelijk. In 
Capelle aan den IJssel wordt hier anders mee omgegaan: daar wordt de collectieve 
ziektekostenverzekering niet als een voorliggende voorziening gezien, en kunnen hoge 
zorgkosten die niet vergoed worden ook nog uit de bijzondere bijstand vergoed worden.  
 
Armoedeval 

Voor het voorzieningenfonds wordt een grens gehanteerd van 110% van het 
bijstandsniveau. Deze grens wordt redelijk strikt gehanteerd. Voor mensen met een iets 
hoger inkomen, die buiten alle regelingen vallen, kan er sprake zijn van een armoedeval.  
 

Bovenstaand voorbeeld is grotendeels de oorzaak van landelijke politiek, maar speelt dus 
ook bij de minimaregelingen van de gemeente. De kans op een armoedeval kan er ook voor 
zorgen dat de alleenstaande moeder in de bijstand niet genegen is om te gaan werken, 
omdat ze hier financieel niet op vooruit zal gaan.  

 Bevindingen 

Doordat de casemanagers van Sociale Zaken IJsselgemeenten alle aanvragen van de 
deelnemende gemeenten behandelen en zowel het beleid als de uitvoeringsregelingen (nog) 
van elkaar verschillen, is de kans op gebrek aan kennis en daarmee het geven van onjuiste 
informatie aanwezig.  
 
De uitvoeringskosten van het voorzieningenfonds zijn hoog doordat voor elke uitgave een 
aanvraag moet worden ingediend door de cliënt en een individuele beoordeling moet volgen. 

Een voorbeeld hiervan zijn de volgende twee situaties:  
 Een alleenstaande moeder met twee kinderen in de bijstand: dit gezin heeft een 

bijstandsuitkering, en doordat ze op het minimumniveau zitten, hebben ze recht op 
de minimaregelingen, maar ook toeslagen (kindregelingen, huurtoeslag, zorgtoeslag 
et cetera). Hier wordt de bijstandsuitkering mee aangevuld.  

 Een alleenstaande moeder met twee kinderen die € 1.800 per maand verdient: 
doordat deze moeder te veel verdient, kan zij minder aanspraak maken op 
minimaregelingen, zorgtoeslag, huurtoeslag, et cetera en kan het uiteindelijke 
besteedbaar inkomen lager zijn dan dat van een alleenstaande moeder in de 
bijstand.  
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Niet alleen kan in drukke perioden de behandelduur oplopen tot 8 weken, ook is dit niet 
klantvriendelijk.  
 
Er is verschil in werkwijze tussen voorheen de gemeente Krimpen aan den IJssel en nu 
Sociale Zaken IJsselgemeenten. Kon voorheen gemakkelijk informatie worden gedeeld en 
kon snel toepassing worden gegeven aan een maatwerkoplossing, thans zijn de lijnen 
langer. Dat geldt vooral als schuldhulpverlening wordt aangevraagd. Het duurt in de praktijk 
lang voordat een intakegesprek plaatsvindt, waardoor de kans aanwezig is dat mensen 
uitvallen en geen toegang krijgen tot schuldhulpverlening en dat dit de schuldenproblematiek 
vergroot. 
 
Er zijn veel maatschappelijke organisaties van vrijwilligers actief in de gemeente Krimpen 
aan den IJssel en daarnaast is er sprake van buren- en familiehulp. Dit kan betekenen dat 
met name ouderen geen beroep doen op de beschikbare regelingen en voorzieningen.  
 
De partners vormen echter op dit moment geen sluitende keten. Er is onvoldoende kennis 
van zowel de beschikbare regelingen en voorzieningen als van het bestaan en het 
functioneren van de diverse partners. Een aantal van hen heeft aangegeven behoefte te 
hebben aan een platform, waartoe de gemeente of KrimpenWijzer het initiatief zou moeten 
nemen. Verder bestaat de indruk dat de gemeente soms wel erg gemakkelijk een beroep 
doet op vrijwilligers. Ook wordt een actief vrijwilligersbeleid gemist. 
 
De drie gemeenten waar Sociale Zaken IJsselgemeenten de minimaregelingen voor uitvoert, 
hanteren (nog) verschillende regelingen. Afgezien van het feit dat dit voor de uitvoering lastig 
is, komt het voor dat een gezin met schoolgaande kinderen in de ene gemeente (Capelle 
aan den IJssel) beter af is dan in Krimpen aan den IJssel. Daarnaast is de collectieve 
ziektekostenverzekering in Krimpen aan den IJssel stringenter dan in Capelle aan den IJssel. 
Hoge ziektekosten die niet gedekt worden door een verzekering worden in de meeste 
gevallen niet vergoed in Krimpen aan den IJssel.  
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Hoofdstuk 4  
Resultaten: bereik regelingen en waardering 
inwoners 

 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we wat het bereik is van de verschillende regelingen. Om het 
bereik in kaart te brengen is het gebruik van de regelingen afgezet tegen de omvang van de 
potentiële doelgroep. Daarnaast beschrijven we hoe de gebruikers van de regelingen (de 
doelgroep) de regelingen waarderen. Deze resultaten zijn voornamelijk gebaseerd op 
telefonische interviews met 30 inwoners die gebruikmaken van één of meer regelingen. In dit 
hoofdstuk beschrijven wij de belangrijkste uitkomsten uit de interviews op hoofdlijnen. Voor 
een gedetailleerde verslaglegging van de interviews verwijzen wij u naar bijlage 3.  
 

Onderzoeksvraag: 
 
Resultaten  
 Wat is het bereik van de regelingen? Is de doelgroep in beeld en worden alle 

reële mogelijkheden gebruikt om de doelgroep te bereiken? Is hierbinnen 
voldoende aandacht voor specifieke doelgroepen? 

 Zijn de klanten op de hoogte van alle regelingen? Hoe waarderen de klanten de 
regelingen? Komen de huidige regelingen tegemoet aan de behoefte van de 
potentiële doelgroep? Dragen de regelingen bij tot het gewenste effect? 

 Doelgroep minimabeleid 

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft verschillende regelingen voor inwoners met een 
laag inkomen. Men komt hier doorgaans voor in aanmerking als het inkomen onder 110% 
van het sociaal minimum ligt (onder 130% c.q. 150% bij de collectieve 
ziektekostenverzekering). In onderstaande tabel staan de inkomensgrenzen per regeling 
vermeld.  
 
Tabel 9 Gehanteerde inkomensgrens per inkomensondersteunende regeling  

 Inkomensgrens 
% tot sociaal 

minimum 
 

Individuele Bijzondere bijstand 110% 

Individuele inkomenstoeslag 5 jaar 100% 

Voorzieningenfonds 110% 

Collectieve Zorgverzekering 150% (tot 130% 
tegemoetkoming 

in de premie) 

Kwijtschelding van belastingen 110% 
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 Inzicht in de omvang van de doelgroep 

Om het bereik van de regelingen in beeld te krijgen maken we gebruik van de minimascan 
van Stimulansz. De minimascan berekent het aantal huishoudens in verschillende 
inkomensgroepen variërend van 110% tot 125% van het sociaal minimum26. Hiermee wordt 
inzicht verkregen in de omvang van de doelgroep van het minimabeleid. Ook kan deze 
informatie gebruikt worden om het bereik van minimaregelingen in beeld te krijgen (het 
gebruik van de regelingen door de (potentiële) doelgroep).  
 
Onderstaande tabel biedt een overzicht van het percentage minimahuishoudens in Krimpen 
aan den IJssel, het percentage werkende armen, minimahuishoudens dat inkomen uit werk 
verkrijgt, en het aandeel kinderen in minimahuishoudens. Armoede onder kinderen is in veel 
gemeenten een aandachtspunt. Werkenden met een laag inkomen vormen een potentiële 
doelgroep van het armoede- en schuldenbeleid die vaak (nog) niet bij de gemeente bekend 
is. De gegevens van Krimpen aan den IJssel worden vergeleken met het gemiddelde in 
Nederland en het gemiddelde van gemeenten die deelnemen aan de Benchmark Armoede & 
Schulden in 201427. 

Tabel 10  Aandeel minimahuishoudens, werkende armen en kinderen in minimahuishoudens  

 Krimpen aan 
den IJssel 

2015 

Nederland 
2015 

Benchmark 
Armoede & 

Schulden 2014 

Minimahuishoudens (110% 
sociaal minimum) ten opzichte 
van totaal aantal huishoudens 

8% 12% 11% 

Aandeel werkenden in totaal 
aantal minimahuishoudens 
(110% sociaal minimum) 

21% 27% 28% 

Aandeel kinderen in 
minimahuishoudens in totaal 
aantal minimahuishoudens.  

47% 38% 49% 

Absoluut aantal huishoudens 
met inkomen tot 110% van 
sociaal minimum 

970   

Absoluut aantal huishoudens 
met inkomen tot 120% van 
sociaal minimum 

1.410   

Aantal kinderen in huishoudens 
met inkomen tot 110% van 
sociaal minimum 

460   

Bron: Gegevens Divosa Benchmark Armoede & Schulden, Minimascan Stimulansz, bewerkt door BMC Onderzoek 
 

                                                
26 De minimascan raamt de doelgroep op basis van landelijke en gemeentelijke cijfers die afkomstig zijn van het 
CBS. 
27 Almere, Amstelveen, Amsterdam, Berkelland, Best, Capelle aan den IJssel, Dantumadiel, Delft, Doesburg, 
Doetinchem, Dongeradeel, Ferm Werk, Haarlem, Heerlen, Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Noordoostpolder, 
Optimisd, Vianen, Werk en Inkomen Lekstroom, Zutphen. 
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In tabel 10 staat te lezen dat Krimpen aan den IJssel naar verhouding minder huishoudens 
met een minimuminkomen heeft (8%) dan het gemiddelde in Nederland (12%). Concreet 
gaat het in Krimpen aan den IJssel om 970 huishoudens met een inkomen tot 110% van het 
sociaal minimum en 1.410 huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal 
minimum.  
 
Het aandeel werkenden (21%) in het totale aantal huishoudens met een inkomen tot 110% is 
ook lager dan landelijk (27%). Het aandeel kinderen in minimahuishoudens is in Krimpen aan 
den IJssel hoger (47%) dan landelijk (38%). Het gaat hier om 460 kinderen die in een 
huishouden leven met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum.  

 Verstrekkingen bijzondere bijstand 

Gemeenten verstrekken bijzondere bijstand aan minimahuishoudens, die door bijzondere 
omstandigheden niet in de kosten van bestaan kunnen voorzien. Er zijn verschillende 
categorieën waaraan bijzondere bijstand wordt uitgegeven. In onderstaande tabel is het 
aantal verstrekkingen afgezet tegen het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van 
het sociaal minimum. Per huishouden kunnen er meerdere verstrekkingen individuele 
bijzondere bijstand zijn.   

Tabel 11  Gemiddeld aantal verstrekkingen van bijzondere bijstand in categorieën  

 Krimpen aan 
den IJssel 2015 

(Aantal 
verstrekkingen) 

Krimpen aan 
den IJssel 2015 

Benchmark 
Armoede & 

Schulden 2014 

Aantal verstrekkingen 
individuele bijzondere bijstand 
per minimahuishouden tot 
110% van het sociaal minimum 

832 0,9 0,7 

Aantal verstrekkingen 
beschermingsbewind per 
minimahuishouden tot 110% 
van het sociaal minimum  

253 0,3 0,3 

Aantal verstrekkingen 
individuele Inkomenstoeslag 
per minimahuishouden tot 
110% van het sociaal minimum  

134 0,1 0,2 

Bron: Gegevens Divosa Benchmark Werk & Inkomen, gegevens gemeente Krimpen aan den IJssel, bewerkt door 
BMC Onderzoek 
 

We zien dat Krimpen aan den IJssel een iets hoger aantal verstrekkingen individuele 
bijzondere bijstand per minimumhuishouden kent dan gemiddeld in de Benchmark Armoede 
& Schulden. Het aantal verstrekkingen beschermingsbewind is gelijk aan het gemiddelde in 
de benchmark. Er zijn in Krimpen aan den IJssel wel minder verstrekkingen individuele 
inkomenstoeslag per minimumhuishouden. Sinds 1 januari 2015 is de langdurigheidstoeslag 
vervangen door de individuele inkomenstoeslag. De benchmarkgegevens hebben daarom 
nog betrekking op de langdurigheidstoeslag.  
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 Bereik minimaregelingen 

Het bereik van de doelgroep is een indicator voor de effectiviteit van het inkomens-
ondersteunende beleid. In onderstaande tabel is per inkomensondersteunende regeling te 
zien wat het bereik is. Hierbij is het aantal huishoudens met een verstrekking afgezet tegen 
het aantal geraamde huishoudens met een inkomen tot 110% of 120% van het sociaal 
minimum.  
 
Tabel 12  Bereik inkomensondersteunende regelingen  

 Krimpen aan den 
IJssel  2015 

(aantal 
huishoudens met 

verstrekking) 

Krimpen aan 
den IJssel  

2015 bereik (%) 

Benchmark 
Armoede & 

Schulden 2014 
bereik (%) 

Bereik kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen per minimahuishouden 
tot 110% van het sociaal minimum 

291 30% - 

Bereik kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen per minimahuishouden 
tot 120% van het sociaal minimum28 

291 21% 35% 

Bereik maatschappelijke participatie 
volwassenen en kinderen29 per 
minimahuishouden tot 110% van het 
sociaal minimum 

162 17% - 

Bereik collectieve zorgverzekering 
per minimahuishouden tot 120% van 
het sociaal minimum30 

541  46% 

Bereik collectieve zorgverzekering 
per minimahuishouden tot 130% van 
het sociaal minimum 

541 34% - 

Bron: Gegevens Divosa Benchmark Werk & Inkomen, Minimascan Stimulansz, gegevens gemeente Krimpen aan 
den IJssel, bewerkt door BMC Onderzoek 
 
Het bereik van de gemeentelijke kwijtschelding belastingen is 21% in Krimpen aan den IJssel 
ten opzichte van 35% in de Benchmark Armoede & Schulden. Van de mensen met een 
inkomen tot 110% van het sociaal minimum wordt 30% bereikt. Het bereik van het 
voorzieningenfonds (maatschappelijke participatie) is 17%, dat wil zeggen dat van de 
huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum 17% gebruikmaakt van 
het voorzieningenfonds. Dit is niet erg hoog. 34% van de huishoudens met een inkomen tot 
130% van het sociaal minimum maakt gebruik van de collectieve zorgverzekering. 

 Zijn klanten op de hoogte van alle regelingen? 

In de volgende paragrafen gaan we in op de vraag of de gebruikers bekend zijn met de 
regelingen en hoe ze deze ervaren. Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de 30 
                                                
28 Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is in Krimpen aan den IJssel gericht op inwoners met een inkomen 
tot 110% van het sociaal minimum. De Benchmark Armoede & Schulden gaat uit van 120% van het sociaal 
minimum. Voor de vergelijking is hier ook uitgegaan van 120%. 
29 Voorzieningenfonds. 
30 De collectieve zorgverzekering is in Krimpen aan den IJssel gericht op inwoners met een inkomen tot 130% van 
het sociaal minimum. De benchmark Armoede & Schulden gaat uit van 120% van het sociaal minimum. Voor de 
vergelijking is in een aparte regel het resultaat van de Benchmark opgenomen. 
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interviews die gehouden zijn met de gebruikers van de regelingen. Gezien dit aantal kunnen 
we niet spreken van een representatieve afspiegeling van de doelgroep en daarom moeten 
de gegevens ook gezien worden als indicatief en niet als statistisch representatief. 
Daarnaast zijn de interviews alleen gehouden met mensen die al gebruikmaken van de 
regelingen. Hierdoor hebben we geen inzicht in de reden dat inwoners die geen 
gebruikmaken van de regelingen en toch tot de doelgroep behoren.  
 
Allereerst kijken we naar de bekendheid van de regelingen.  
Geïnterviewde inwoners vinden het lastig om uit hun hoofd veel verschillende regelingen op 
te noemen. De regelingen die het beste bekend zijn, zijn de collectieve zorgverzekering, 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en het voorzieningenfonds Krimpen aan den 
IJssel.   
 
Voor een aantal inwoners is het onvoldoende duidelijk voor welke regelingen zij zich waar 
moeten melden (Sociale Zaken IJsselgemeenten of de gemeente Krimpen aan den IJssel). 
Een deel van deze groep is nog wel in staat om hier zelfstandig achter te komen. Maar dit 
geldt niet voor iedereen. De regelingen die mensen wel kennen, zijn vooral bekend via 
familie en bekenden. Ook wordt de gemeente of sociale dienst vaak genoemd als 
informatiebron. Inwoners verwachten wel een meer proactieve houding van instanties als 
gemeente en sociale dienst als het gaat om mensen informeren over minimaregelingen. Een 
aantal respondenten geeft aan dat zij zelden contact hebben met Sociale Zaken 
IJsselgemeenten en zodoende niet op de hoogte zijn van de regelingen.  
 
Op de vraag in hoeverre zij bekend zijn met de rechten en plichten (in het contact met de 
gemeente), geeft ruim een derde van de geïnterviewde inwoners aan van wel. Als bron van 
deze kennis noemen zij voornamelijk de teksten onderaan de brieven die zij van de 
gemeente ontvangen. Twee derde weet dus te weinig af van hun rechten en plichten. 

 Hoe waarderen de klanten de regelingen? 

Op basis van de interviews met gebruikers van de regelingen kunnen wij concluderen dat 
inwoners overwegend tevreden zijn over de regelingen. De tevredenheid van de 
respondenten per regeling tonen wij in figuur 4. 
  



 

38/67 

 

2

3

2

6

14

8

15

5

12

1

2

2

1

2

2

3

1

1

VOORZ I ENINGENFONDS	
KRIMPEN

INDIV IDUELE	
BI JZONDERE	BI JS TAND

COLLECT I EVE	
ZORGVERZEKERING

INDIV I DUELE	
INKOMENSTOES LAG

KWI JTSCHELDING	
GEMEENTELI JKE	
BELAST INGEN

Zeer	tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer	ontevreden

 
Figuur 4 Tevredenheid over de regelingen (aantallen respondenten)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten aanzien van het voorzieningenfonds wordt door de meeste respondenten aangegeven 
dat het aanvragen vrij makkelijk gaat, maar dat de afhandeling wel lang kan duren. 
Daarnaast wordt door een aantal mensen aangegeven dat het bedrag te laag is, bijvoorbeeld 
voor zwemles van kinderen. Anderen geven aan dat het lastig is dat je het geld moet 
voorschieten. 
 
De individuele bijzondere bijstand wordt voor verschillende zaken aangevraagd: voor 
tandartskosten, dieetkosten, wasmachine, inrichtingskosten, juridische kosten, koelkast en 
OV-kosten. De mensen die individuele bijstand niet aanvragen geven hier verschillende 
redenen voor: schaamte, geen idee hebben of ze in aanmerking komen of onbekendheid van 
de regeling.  
 
Twintig respondenten hebben de collectieve zorgverzekering aangevraagd. De meeste zijn 
blij dat het eigen risico is komen te vervallen en dat het scheelt in de kosten. Diegenen die 
de verzekering niet aangevraagd hebben geven aan dat het pakket te duur is en te 
uitgebreid, of dat ze als gevolg van schulden niet kunnen overstappen. Het aanvragen van 
de collectieve zorgverzekering ging voor de meeste respondenten gemakkelijk.  
 
Diegenen die geen gebruikmaken van de individuele inkomenstoeslag geven aan dat ze het 
niet kennen, of niet weten of ze ervoor in aanmerking komen.  
 
Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ervaren inwoners dat de aanvraag veel 
tijd kost (en papierwerk), maar dat als het eenmaal is toegekend, het fijn is dat het 
automatisch doorloopt.  

 Dragen de regelingen bij aan het gewenste effect? 

De regelingen die voornamelijk gericht zijn op participatie, worden ook voor dat doel gebruikt 
door de geïnterviewde inwoners. Zij gebruiken de regelingen om te sporten, voor 
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muzieklessen, zwemmen, et cetera. En de regelingen die simpelweg een meer financieel 
karakter hebben (bijvoorbeeld kwijtschelding van gemeentelijke belastingen) die worden ook 
als dusdanig gebruikt. De regelingen zijn “iets extra’s” voor de inwoners en “elk beetje extra 
helpt”. 
 
Hieronder enkele citaten ter illustratie: 
 ‘Anders zou mijn dochtertje niet kunnen sporten en dat is voor haar leeftijd wel 

belangrijk.’ 
 ‘Voor mijn rug is het belangrijk dat ik kan zwemmen. En voor mijn verdere gezondheid. 

Zonder deze zwempas zou ik niet zelf kunnen zwemmen. Ik heb daar niet de financiële 
middelen voor.’ 

 ‘Het is goed dat het de kinderen helpt integreren.’ 
 ‘Het helpt echt bij het doen van grote uitgaven. Dit lukt anders niet.’ 
 ‘Het is voor mij belangrijk omdat ik een chronische ziekte heb. Het is fijn dat de eigen 

bijdrage wegvalt.’ 
 “Het geeft rust. Als er wat kapot gaat, weet ik dat ik nog een beetje geld heb om het te 

kunnen vervangen’. 
 
Tot slot is de respondenten gevraagd of ze nog tips of suggesties hadden voor de gemeente 
Krimpen aan den IJssel. Hieronder de gegeven antwoorden: 
 ‘Mensen vinden het lastig dat ze naar Capelle aan den IJssel moeten, daarnaast is soms 

niet bekend wie hun contactpersoon is.’ 
 ‘In Capelle aan den IJssel is alles strenger, vroeger in Krimpen aan den IJssel was het 

soepeler.’  
 ‘Afhandeling van brieven moet sneller.’ 
 ‘Vast bedrag voorzieningenfonds een keer per jaar uitbetalen, het is lastig dat je moet 

voorschieten.’ 
 ‘De individuele inkomenstoeslag moet vaker per jaar.’ 
 ‘Beter luisteren naar mensen en begrip tonen, mensen serieus nemen.’  

 Bevindingen 

In Krimpen aan den IJssel bestaat de doelgroep van het minimabeleid uit 970 huishoudens 
(inkomen tot 110% van het sociaal minimum). Dit is 8% van het totaal aantal huishoudens en 
dit is lager dan het gemiddelde van Nederland (12%). Naar schatting leven 460 kinderen in 
Krimpen aan den IJssel in een huishouden met een inkomen tot 110% van het sociaal 
minimum.  
 
Als we kijken naar het bereik van de minimaregelingen (het gebruik van de regelingen door 
de (potentiële) doelgroep) dan valt op dat maar een klein deel (17%) gebruikmaakt van het 
voorzieningenfonds. Het bereik van de gemeentelijke kwijtschelding belastingen is met 21% 
in Krimpen aan den IJssel lager ten opzichte van 35% in de Benchmark Armoede & 
Schulden. 34% van de huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum 
maakt gebruik van de collectieve zorgverzekering. 
 
Vanuit het perspectief van de geïnterviewde inwoners kan gesteld worden dat de gebruikers 
van regelingen over het algemeen tevreden zijn dat de regelingen er zijn. Het aanvragen is 
voor veel respondenten redelijk eenvoudig (let wel, dit zijn mensen die de aanvraag 
succesvol hebben gedaan). Een aantal respondenten geeft aan het aanvragen moeilijk te 
vinden. Soms krijgen mensen hulp hierbij, maar niet altijd. Bij het voorzieningenfonds wordt 
door de meeste respondenten aangegeven dat het aanvragen vrij makkelijk gaat, maar dat 
de afhandeling wel lang kan duren. Daarnaast wordt door een aantal mensen aangegeven 
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dat het bedrag te laag is, bijvoorbeeld voor zwemles van kinderen. Anderen geven aan dat 
het lastig is dat je het geld moet voorschieten. 
 
De regelingen dragen bij aan het bedoelde effect: mensen zijn gaan sporten, gaan naar 
muziekles, et cetera. De regelingen voor een tegemoetkoming in de kosten (kwijtschelding 
belastingen, individuele inkomenstoeslag en dergelijke) zorgen ervoor dat mensen wat meer 
financiële lucht krijgen.  
 
Waar inwoners verbeterpunten aandragen gaan deze met name over de afhandeling van 
aanvragen. Dit mag naar hun oordeel wat sneller. Daarnaast zijn opmerkingen gemaakt over 
de bejegening door medewerkers (inwoners hebben behoefte aan meer begrip en 
meedenken vanuit medewerkers). Een aantal inwoners heeft opmerkingen geplaatst met 
betrekking tot de uitvoering: enerzijds vinden ze het vervelend dat ze naar het kantoor van 
Sociale Zaken IJsselgemeenten in Capelle aan den IJssel toe moeten, anderzijds wordt 
aangegeven dat de uitvoering veel strenger is dan voorheen. Tot slot zijn de beperkte 
(telefonische) openingstijden van Sociale Zaken IJsselgemeenten genoemd.  
 
Aandachtspunt is dat de mensen voor wie het aanvragen van deze regelingen dusdanig 
moeilijk is dat dat zij er niet aan beginnen, in dit onderzoek niet in beeld zijn gebracht. 
Daarnaast geeft ook een aantal inwoners aan schaamte te ervaren waardoor zij (als het niet 
hoeft) niet snel een aanvraag zullen indienen.   
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Hoofdstuk 5  
Lessen 

 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we met name gekeken naar het beleid, de 
budgetten en uitgaven, de uitvoering van de regelingen en de ervaringen van de gebruikers 
met de regelingen. In dit hoofdstuk kijken we wat de gemeente Krimpen aan den IJssel zou 
kunnen leren van andere gemeenten. Voor deze fase in het onderzoek is de volgende 
onderzoeksvraag van belang:  
 

Onderzoeksvraag: 
 
Evaluatie  
 Wat kan er geleerd worden van andere gemeenten? 

 
Hierna noemen we een aantal best practices van andere gemeenten. 

 Best practices  

 
Versoepelen inkomensgrenzen 

Bij de minimaregelingen worden inkomensgrenzen gehanteerd. Hierin heeft de gemeente 
beleidsvrijheid. Veelal worden inkomensgrenzen gehanteerd tot 110% van het sociaal 
minimum. Uit onderzoek uitgevoerd door de gemeente Diemen31 is gebleken dat met de 
huidige regelingen mensen met een minimuminkomen er pas financieel op vooruitgaan 
vanaf een inkomen van 130% van het sociaal minimum. Feitelijk houdt dit dus in dat mensen 
met een inkomen tussen 110% en 130% van het sociaal minimum tussen wal en schip 
vallen. Zij hebben geen recht op (inkomensondersteunende) regelingen, maar verdienen ook 
niet voldoende om echt boven de minimumgrens uit te komen.  
 
Meer maatwerk 

De stringentheid van het toepassen van de inkomensgrenzen kan ertoe leiden dat mensen 
buiten de boot vallen. In Zaanstad is gebleken dat de regelgeving op het gebied van 
armoede en participatie vaak te weinig ruimte laat om effectieve ondersteuning te bieden. 
Mensen met een laag inkomen, maar die net boven de grens (110% bijstandsnorm) voor 
compensatieregelingen zitten, raken in de schulden (zogenaamde doelgroep “verborgen 
armoede”). Bijvoorbeeld zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) die tijdelijk zonder 
opdracht zitten raken in de knel, maar komen niet voor regelingen in aanmerking. Hierdoor 
ontstaan soms situaties dat relatief lage schulden leiden tot hoge maatschappelijke kosten, 
zoals uithuiszetting, herhuisvesting, maatschappelijke opvang en extra beroep op de 
bijstand. 
Zaanstad is een maatwerkpilot gestart voor mensen die in armoede dreigen te geraken of 
kortdurende ondersteuning nodig hebben om erger te voorkomen. De gemeente Zaanstad 
heeft een budget ingericht van € 400.000 voor de sociale wijkteams en jeugdteams, waarbij 
men ondersteuning kan inzetten op basis van de behoefte van de inwoner en de 
professionele afweging van de medewerker. Deze maatwerkondersteuning moet de 
betrokken doelgroep net dat beetje lucht geven om de basis op orde te brengen, zonder dat 

                                                
31 Beleidsnota_inkomensondersteunend_armoedebeleid_2016-2019 gemeente Diemen 
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zij direct weer aan allerlei verplichtingen moeten voldoen die de situatie opnieuw onder druk 
zetten.  
 
Regelingen eenvoudiger maken 

Eind april was in het nieuws dat uit een onderzoek van consumentenprogramma Kassa32 
blijkt dat mensen met lage inkomens vaak meer dan € 1.000 per jaar mislopen doordat ze 
toeslagen niet aanvragen. Vooral mensen met een laag inkomen krijgen niet waar ze recht 
op hebben. Bij de mensen met een inkomen tot € 10.000 loopt een kwart toeslagen mis. Bij 
zzp-ers zonder inkomen en mensen met schulden is dat zelfs de helft.  
Gesteld wordt dat er sprake is van "een jungle aan toeslagen" en “Elke gemeente geeft een 
eigen invulling aan de toeslagen, totaal onbegrijpelijk en niet te volgen voor de inwoners van 
de gemeenten". Amsterdam heeft aangegeven te gaan onderzoeken of regelingen 
automatisch toegekend kunnen worden.  
 
Gebruik van gegevens voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen  

Wanneer de sociale dienst inzage krijgt in overzichten wie in aanmerking komen voor 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen, is het beoordelen op inkomen en vermogen voor 
deze groep over het algemeen niet meer nodig. Inwoners dienen voor kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen een aanvraag in bij de gemeente (of bij de lokale belastingdienst). 
Gemeenten kunnen zelf bepalen bij welke inkomens- en vermogensgrens ze de 
kwijtschelding verlenen, maar die grenzen liggen in de praktijk altijd op of zelfs onder 
bijstandsniveau. Wie in aanmerking komt voor deze kwijtschelding voldoet dus ook aan de 
inkomens- en vermogenseisen voor bijzondere bijstand en minimabeleid.  
De sociale dienst kan via de gegevens voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 
ook een deel van de mensen opsporen die niet uit zichzelf een aanvraag indienen voor 
bijzondere bijstand en minimaregelingen en hen attenderen op bestaande 
tegemoetkomingen. Uiteindelijk moeten deze mensen daarvoor wel zelf een aanvraag 
indienen.  
De meningen zijn verdeeld of de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wel toestaat 
dat de sociale dienst aan de gemeente vraagt wie er in aanmerking komen voor 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Vooral de bepaling dat een organisatie gegevens 
niet mag gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld en de eis dat het 
verstrekken van persoonsgegevens aan anderen een gerechtvaardigd doel moet dienen, 
staat dat volgens sommigen in de weg. De regionale sociale dienst Kromme Rijn Heuvelrug 
gaat vanaf het najaar van 2015 werken met gegevens kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen. Die gegevens worden dan gebruikt bij alle aanvragen via Bereken uw Recht 
Plus, een module van Stimulansz waarmee klanten digitaal hun aanvraag bijzondere bijstand 
kunnen indienen.33 
 
 
 
 

                                                
32 http://kassa.vara.nl/gemist/nieuws/1-op-de-7-nederlandse-huishoudens-laat-toeslagen-liggen. 
33 Divosa handreiking efficiënt uitvoeren bijzondere bijstand en minimaregelingen (november 2015). 

http://kassa.vara.nl/gemist/nieuws/1-op-de-7-nederlandse-huishoudens-laat-toeslagen-liggen
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Hoofdstuk 6  
Conclusies en aanbevelingen  
In dit rapport is verslag gedaan van het rekenkameronderzoek naar de doelmatigheid en 
effectiviteit van het minimabeleid in de periode 2014-2015. In dit hoofdstuk worden op basis 
van de verkregen informatie en de analyse conclusies getrokken en aanbevelingen 
geformuleerd. In paragraaf 6.1 vindt de beantwoording van de deelvragen plaats. In 
paragraaf 6.2 wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord. Tot slot worden in paragraaf 
6.3 de aanbevelingen gegeven. 

 Beantwoording deelvragen 

In deze paragraaf worden de deelvragen opgesomd en beantwoord. 
 
1. Wat is het doel van het minimabeleid van Krimpen aan den IJssel? Welke regelingen 

kent Krimpen aan den IJssel op dit moment? Welke inkomensgrenzen worden hierbij 
gehanteerd? 

Een afzonderlijk beleid ten aanzien van de minima is niet vastgesteld. Er zijn geen 
afzonderlijke doelstellingen. 
 
Krimpen aan den IJssel kent vier gemeentelijke regelingen met de volgende 
inkomensgrenzen: 
 
Tabel 13 Regelingen Krimpen aan den IJssel  

Regeling Specificatie Percentage van 
bijstandsnorm 

Individuele 
bijzondere bijstand 

- 110% 

 
Inkomensonder-
steunende 
maatregelen 
 
 

Individuele inkomenstoeslag (ipv 
langdurigheidstoeslag) 
 

5 jaar inkomen niet hoger dan 
bijstandsnorm, bij max. 6 maanden 
hoger inkomen ook recht op toeslag 
(maar mag in deze 6 maanden niet 
hoger zijn dan 110% bijstandsnorm) 
 

Gemeentelijk voorzieningenfonds 110% 

Collectieve ziektekostenverzekering  
 

Tot 150% van inkomensnorm. Bij 
een inkomen tot 130% is de 
gemeentelijke bijdrage € 20,83 

 
2. Zijn deze doelstellingen concreet en meetbaar? 
Er zijn geen doelstellingen vastgesteld. 
De gemeenteraad heeft weinig mogelijkheden om het minimalbeleid (bij) te sturen en om de 
uitvoering te controleren. 
 
3. Wat zijn de budgetten en uitgaven van de minimaregelingen? 
De budgetten en uitgaven voor minimaregelingen zijn in 2014 en 2015 als volgt: 
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Tabel 14  Budgetten en uitgaven min imabeleid 2014 en 2015  

 Krimpen 
aan den 
IJssel 
2014 

budget 

Krimpen 
aan den 
IJssel 
2014 

geboekt 

Budget 
Resul-

taat 

Krimpen 
aan den 
IJssel 
2015 

budget 

Krimpen 
aan den 
IJssel 
2015 

geboekt 

Budget 
resultaat 

Voorzieningen 
fonds 

40.000 46.353 -6.353 40.000 44.992 -4.992 

Bijzondere 
bijstand 

448.628  413.819  34.809  420.137 303.499  

Kwijtschelding 
van belastingen 

83.500  86.242  -2.742  95.270 99.468 -4.197  

Totaal  572.128  546.415  25.713  555.407 447.958  107.449 

 
4. Hoe en door wie worden de regelingen uitgevoerd? 
Met ingang van 2015 voert Sociale Zaken IJsselgemeenten de regelingen uit. Klanten 
moeten naar het kantoor in Capelle aan den IJssel voor hun aanvraag. De aanvragen voor 
de minimaregelingen kunnen in de meeste gevallen ook digitaal/per post ingediend worden.  
 
5. In hoeverre hebben klanten te maken met stapelingseffecten van bijvoorbeeld eigen 

bijdrage Wmo, zorgkosten, et cetera? Speelt dit mee bij de toekenning van regelingen 
(bijzondere bijstand/minimaregelingen)?  

Stapelingseffecten kunnen ervoor zorgen dat een persoon met een redelijk inkomen, onder 
de minimumgrens komt. Door de collectieve ziektekostenverzekering van Krimpen aan den 
IJssel wordt dit voorkomen. Mensen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau 
krijgen een korting op de premie. Krimpen aan den IJssel beschouwt de collectieve 
ziektekostenverzekering als een voorliggende voorziening. Bijzondere bijstand in zorgkosten 
wordt niet toegekend. 
 
6. Relatie met andere beleidsterreinen: Is er sprake van een logische samenhang met 

gerelateerde beleidsterreinen en is er sprake van een effectieve ketenbenadering? 
Bijvoorbeeld Schuldhulpverlening, Participatie, Wmo. Is een meer preventieve aanpak 
mogelijk? Werkt het zorgnetwerk (het netwerk waarin verschillende ketenpartners 
samenwerken) effectief samen, zijn er duidelijke afspraken? 

De toegang tot het sociaal domein loopt via de KrimpenWijzer.  
Ketenpartners, zoals de Formulierenhulp bij ContourdeTwern, Stichting Schuldhulpmaatje, 
Voedselbank en Kledingbank, Stichting Fair Chance, Noodfonds van de samenwerkende 
diaconieën, vormen geen sluitende keten.  
Er is bij een aantal van hen onvoldoende kennis aanwezig.  
Er is behoefte aan een platform en aan vrijwilligersbeleid.  
 
7. Wat is het bereik van die regelingen? Is de doelgroep in beeld en worden alle reële 

mogelijkheden benut om de doelgroep te bereiken? Is hierbinnen voldoende aandacht 
voor specifieke doelgroepen? 

Het bereik van de regelingen door de (potentiële) doelgroep is laag.  
Slechts een klein deel (17%) maakt gebruik van het voorzieningenfonds.  
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Het bereik van de gemeentelijke kwijtschelding belastingen is met 21% in Krimpen aan den 
IJssel eveneens lager ten opzichte van 35% in de Benchmark Armoede & Schulden.  
34% van de huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum maakt 
gebruik van de collectieve zorgverzekering.  
De indruk bij ketenpartners bestaat dat met name ouderen geen beroep doen op de 
regelingen. 
 
Inwoners van Krimpen aan den IJssel worden op verschillende manieren geïnformeerd over 
de regelingen: 
 Mensen met een bijstandsuitkering: via de nieuwsbrief, die vier keer per jaar uitkomt. 
 Er zijn folders beschikbaar en per gemeente een informatieblad met de van toepassing 

zijnde regelingen en voorzieningen. 
 KrimpenWijzer begeleidt de aanvragen voor het minimabeleid en het doet de 

voorbereiding voor de schuldhulpverlening.  
Er wordt geen publicatie verzorgd in de Klinker. 
 
Sociale Zaken IJsselgemeenten werkt aan een informeel netwerk.  
 
Er is geen bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen. 
 
8. Zijn de klanten op de hoogte van alle regelingen? Hoe waarderen de klanten de 

regelingen? Komen de huidige regelingen tegemoet aan de behoefte van de potentiële 
doelgroep? Dragen de regelingen bij tot het gewenste effect? 

Het best bekend zijn de collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen en het voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel.  
Deze zijn vooral bekend via familie en bekenden.  
Een aantal respondenten is niet op de hoogte van de regelingen.  
Inwoners verwachten een meer proactieve houding van instanties als gemeente en sociale 
dienst als het gaat om mensen te informeren over minimaregelingen.  
Een derde van de geïnterviewde inwoners is bekend met de rechten en plichten.  
Twee derde weet te weinig af van zijn rechten en plichten. 
 
Inwoners zijn overwegend tevreden over de regelingen. 
 
Het bedrag van het voorzieningenfonds voor kinderen wordt te laag gevonden.  
Anderen geven aan dat het lastig is dat je het geld moet voorschieten. 
 
Het voorzieningenfonds wordt gebruikt om te sporten, voor muzieklessen, zwemmen, et 
cetera.  
De inkomensregelingen zijn “iets extra’s” voor de inwoners en “elk beetje extra helpt”. 
 
9. Wat kan er geleerd worden van andere gemeenten? 
 Met de huidige regelingen gaan mensen met een minimuminkomen er pas financieel op 

vooruit vanaf een inkomen van 130% van het sociaal minimum. 
 Een maatwerkpilot voor mensen die in armoede dreigen te geraken of kortdurende 

ondersteuning nodig hebben kan erger voorkomen. 
 Sommige regelingen kunnen automatisch toegekend worden. 
 Werk met gegevens kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 
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10. Wat kan er verbeterd worden aan de uitvoering van het minimabeleid? 
 Intensiveer de voorlichting via de Klinker en via de ketenpartners om het bereik van de 

regelingen te verbeteren. 
 Verhoog de vergoeding voor kinderen uit het voorzieningenfonds.  
 Verlaag de administratieve lasten en vergemakkelijk het gebruik van het 

voorzieningenfonds door de declaraties steekproefsgewijs en achteraf te controleren. 
 Verbeter de bejegening van de klanten door een betere balans tussen rechtmatigheid en 

individueel maatwerk. 
 Gebruik de gegevens van kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 

6.2 Beantwoording centrale onderzoeksvraag 

 
Wat is de doelmatigheid en effectiviteit van het gemeentelijke minimabeleid? 
 
Doelmatigheid 

 Het budget voor het minimabeleid is in 2015 lager dan in 2014. Er is minder uitgegeven 
dan begroot. 

 De budgetten voor het voorzieningenfonds en de kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen worden overschreden.  

 De uitvoering kan verbeteren. 
 
Effectiviteit 

 Het bereik van de regelingen is te laag. 
 Inwoners die gebruikmaken van de regelingen zijn over het algemeen tevreden.  
 De regelingen dragen bij aan het bedoelde effect. 

6.3  Aanbevelingen 

De Rekenkamer komt tot de volgende aanbevelingen. 
 
De Rekenkamer beveelt de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders 
te verzoeken: 
1. Een minimabeleid op te stellen. 
 
Toelichting: 
Een minimabeleid met concrete doelstellingen maakt het mogelijk gericht te evalueren of de 
beoogde resultaten worden bereikt. Het betekent bovendien dat de gemeenteraad dan 
mogelijkheden heeft (bij) te sturen en om de uitvoering van het beleid te controleren.  
 
2. Verhoog het bedrag uit het voorzieningenfonds voor kinderen met de kosten van 

schoolbezoek. 
 
Toelichting: 
De bestaande regeling kan in stand blijven, maar wordt uitgebreid om in deze kosten te 
voorzien. 
 
3. Schenk bij de harmonisatie van uitvoeringsregelingen in het bijzonder aandacht aan de 

van toepassing zijnde collectieve ziektekostenverzekering. 
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Toelichting: 
De regeling van Krimpen aan den IJssel geldt als voorliggende voorziening. Dat geldt niet 
voor die van Capelle aan den IJssel. Beide regelingen kennen voor- en nadelen. 
 
4. Verhoog het gebruik van de regelingen door de voorlichting te intensiveren via de 

ketenpartners, de Klinker en de ouderenadviseur. 
 
Toelichting: 
Het bereik van de regelingen is te laag.  
 
5. De dienstverlening door Sociale Zaken IJsselgemeenten te verbeteren door te blijven 

werken aan een betere balans tussen rechtmatigheid en individueel maatwerk en door 
declaraties steekproefsgewijs en achteraf te controleren. 

 
Toelichting: 
Sociale Zaken IJsselgemeenten is in gesprek met de Adviesraad sociaal domein over de 
bejegening van klanten. Door een andere werkwijze worden de administratieve lasten 
verlaagd en verbetert de klantvriendelijkheid. 
 
6. In gesprek te gaan met de ketenpartners over versterking van de ketensamenwerking en 

de gevoelde druk op vrijwilligers. 
 
Toelichting: 
Door de keten te versterken verbetert de effectiviteit van het minimabeleid. De ketenpartners 
vragen aandacht voor de toenemende druk op de vrijwilligers. 
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Bijlage  1  
Gebruikte documenten 
 

  

Meerjarenbegroting gemeente Krimpen aan den IJssel 2015-2018 

Jaarplan Sociale Zaken GR IJsselgemeenten 2016 ‘Samen werken aan uitstroom’ 

Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2019 Kracht van Krimpen 

Jaarstukken 2014 

Bestuursrapportage 2015 

Verordening voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2015 

Nadere regels Voorzieningenfonds 2015 

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Informatieboekje ‘Rechten en Plichten Participatiewet’ GR IJsselgemeenten 

Voorlichtingsmateriaal en Nieuwsbrieven Sociale Zaken IJsselgemeenten 

Adviezen Adviesraad Sociaal Domein 
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Bijlage  2  
Geïnterviewde personen 
 

  
 

De heer J.H. Blankenberg 
Wethouder sociale zaken, wonen, personeel en 
organisatie 

De heer R. Knoop en mevrouw M. Huisman Beleidsmedewerkers Krimpen aan den IJssel 

De heer F. van der Meij en mevrouw R. ter Haar 
Afdelingshoofd en beleidsmedewerker Sociale 
Zaken IJsselgemeenten 

Mevrouw J. van Leeuwen en mevrouw K. Marissing Casemanagers Sociale Zaken IJsselgemeenten 

De heer C. van Rijswijk  Coördinator ContourdeTwern  

Mevrouw N. Roos en mevrouw N. Oukrich Consulenten Sociaal Domein KrimpenWijzer 

Mevrouw Kerkmans, mevrouw M. Bac-Engels, de 
heer van der Sijden en de heer Stam 

Adviesraad Sociaal Domein 

Mevrouw M. Bac-Engels, de heer W. Lindeman en 
de heer S. de Boom 

Stichting Fair Chance 

De heer A. de Waard Voedselbank 

Mevrouw C. van Aalst en de heer F. Schreuder Schuldhulpmaatje en PPD (diaconieën) 
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Bijlage  3  
Telefonische interviews met minima 
 
Verantwoording  

De gemeente Krimpen heeft ruim 300 inwoners die gebruikmaken van één of meer 
regelingen aangeschreven met een brief waarin het onderzoek werd aangekondigd, en 
waarin gevraagd werd zich op te geven als men mee wilde werken aan de interviews. Na de 
eerste brief hebben 18 mensen zich opgegeven. Er is vervolgens een herinneringsbrief 
verzonden waardoor nog 34 mensen zich hebben opgegeven.  
Er zijn 30 interviews (succesvol) afgenomen. Een groot deel van de respondenten was 
ondanks herhaaldelijke belpogingen niet bereikbaar. Een klein aantal telefoonnummers bleek 
daarnaast incorrect te zijn. Taal was bij een aantal interviews een uitdaging. Bij een interview 
is het interview gehouden met de begeleider van het gezin.  
 
Bent u tevreden over de regeling? 

Voor alle regelingen is gevraagd hoe tevreden of ontevreden mensen zijn over de 
regelingen. Hieronder in tabelvorm de aantallen per regeling.  
 

Tabel 15  Tevredenheid regelingen (aantallen respondenten)  

 
Zeer 

tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden 

Zeer 

ontevreden 

Totale 

respons 

Voorzieningenfonds Krimpen 2 14 1 2 0 19 

Individuele bijzondere bijstand 0 8 0 2 0 10 

Collectieve zorgverzekering 3 15 2 0 1 21 

Individuele inkomenstoeslag 2 5 2 0 0 9 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 6 12 1 3 1 23 

 
En in figuur 5 de tevredenheid per regeling in figuurvorm. De figuur toont dat de gebruikers 
van de regelingen over het algemeen tevreden zijn over deze regelingen. 
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Figuur 5 Tevredenheid over de regelingen (aantallen respondenten)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekendheid inkomensondersteunend beleid 

Aan mensen is gevraagd ‘Kent u het inkomensondersteunend beleid van de gemeente 
Krimpen aan den IJssel?’ Twaalf respondenten geven aan van wel. Wanneer gevraagd 
wordt de regelingen op te noemen die zij kennen, geeft een klein aantal mensen aan het 
alsnog niet te weten. Het voorzieningenfonds wordt het vaakst genoemd, gevolgd door de 
bijzondere bijstand. Op de vraag hoe mensen van de regelingen gehoord hebben, geven de 
meeste mensen aan dat zij “via-via” van de regelingen gehoord hebben, gevolgd door via de 
sociale dienst en/of de gemeente. 
 
In hoeverre is het duidelijk voor mensen waar zij terechtkunnen voor welke regelingen? Net 
iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan van wel. Een aantal plaatst hierbij wel 
de kanttekening dat het vroeger duidelijker was. Hieronder de antwoorden ter illustratie: 
 Ja, maar vroeger was het duidelijker. 
 Ja, Krimpen is goed daarin en duidelijk. 
 Ja, maar wel lastig dat ik nu naar Capelle moet. Vroeger kon ik gewoon even langs gaan. Met een 

scootmobiel of vragen of andere mensen je willen brengen is dat lastig.  
 Ik weet het een beetje. En anders bel ik naar mijn contactpersoon bij RBZ (regionaal bureau 

zelfstandigen). 
 Ja, dan ga ik naar de gemeente en leg ik mijn situatie voor en vraag ik wat ik kan krijgen.  
 Ja, ongeveer wel. Nu voor bijna alles naar IJsselgemeenten.  
 Ja, ik zoek op internet of ik probeer het gewoon.  
 Mevrouw heeft begrepen dat alles nu onder Capelle aan den IJssel valt.  
 Voor de regelingen waar ik gebruik van maak wel. Voor de nieuwe dingen niet. 
 ‘Ja’ (x 7) 
 Nee, dit is onduidelijk. Het is niet duidelijk wanneer je bij IJsselgemeenten moet zijn en wanneer bij 

de gemeente.  
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 Nee, ik weet dit niet. 
 Nee, sinds Krimpen met Capelle is samengegaan is me dit niet helemaal duidelijk. 
 Nee, niet altijd. Inmiddels weet ik dat ik voor sociale zaken bij IJsselgemeenten moet zijn en voor 

afvalstoffenheffing bij de gemeente. 
 ‘Nee’ (x 7). 

 
Aan de mensen die niet (goed) weten waar zij terechtkunnen, is gevraagd ‘Weet u wel hoe u 
hierachter zou kunnen komen?’ Een aantal inwoners geeft aan dit niet te weten. Een aantal 
geeft aan het via internet op te zoeken of via de (diverse) begeleiders die sommige inwoners 
hebben. De mensen die hadden aangegeven het wel te weten geven voornamelijk aan dit te 
weten via de gemeente, via het internet, of omdat zij al gebruikmaakten van bepaalde 
regelingen.  
 
Bekendheid per regeling 

Vervolgens zijn aan respondenten regelingen opgenoemd, waarbij respondenten konden 
aangeven of zij deze regeling kenden, en zo ja, waarvan. We zien dat respondenten het 
meest bekend zijn met de Collectieve zorgverzekering, gevolgd door kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen. 
 

Tabel 16  Bekendheid per regeling  

 Bekend met 

Voorzieningenfonds Krimpen 17 

Individuele bijzondere bijstand 17 

Collectieve zorgverzekering 27 

Individuele inkomenstoeslag 13 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 25 

 

De meeste mensen kennen de regelingen via de gemeente/sociale dienst (vaak door brieven 
of bij het aanvragen van een uitkering). Ook wordt ‘via-via’ vaak genoemd, evenals het 
internet. Een aantal inwoners kent de regelingen via een begeleider of maatschappelijk 
werker, et cetera.  
 

Integrale informatievoorziening inkomensondersteunende regelingen  
Aan de respondenten met een uitkering algemene bijstand is gevraagd of zij door hun 
casemanager inkomen van de sociale dienst IJsselgemeenten gewezen worden op de 
verschillende regelingen. De antwoorden van de 17 respondenten op wie de vraag van 
toepassing is, zijn wisselend: 
 Moet zelf altijd contact opnemen. Wordt niet actief gewezen op mogelijkheden die gemeente biedt. 

Contact is wel prettig. 
 Ja, ze wijzen op het boekje. 
 Zelden of nooit contact. 
 Cliënt heeft geen contactpersoon. 
 Ja, die geeft ook informatie en die kun je ook vragen stellen.  
 Nee. Mijn contactpersoon is met pensioen gegaan. Ik weet niet wie nu mijn contactpersoon is. 

Weet niet meer zo goed hoe het toen ging.  
 Nee, maar als ik zelf vragen heb over regelingen dan kan ik die wel aan haar stellen.  
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 Nee, maar zij verwijzen wel naar de website. En ik krijg een nieuwsbrief van IJsselgemeenten om 
de zoveel weken.  

 Mevrouw heeft de casemanager weleens gesproken, maar er is niet frequent contact en ze heeft 
me ook niet op de verschillende regelingen gewezen.  

 Nee. Ik heb hier niet echt contact mee. 
 Weten ze niet (taalbarrière). 
 Nee (x 6). 
 Ja (x 3). 
 

Gevraagd of mensen ook contact hebben met andere afdelingen, zoals de KrimpenWijzer of 
Schuldhulpverlening, geeft een klein aantal aan hier wel contact mee te hebben (twee met 
de afdeling SHV en zes met de KrimpenWijzer).  
 

Bekendheid met rechten 

Aan respondenten is gevraagd in hoeverre zij bekend zijn met hun rechten (in het contact 
met de gemeente). Denk hierbij aan de duur afhandeling aanvraag, recht op informatie, 
bezwaar en beroep, et cetera. 
Twaalf (van de dertig) respondenten antwoorden hier positief op. Zij zeggen hier op de 
hoogte van te zijn door de informatie in de brieven: 
 Via post/ flyers. 
 Staat allemaal duidelijk in folder. 
 Dit kun je opvragen. Hierover kun je op de website van de gemeente informatie over downloaden.  
 Van mijn ambulant begeleider. Zij heeft mij verteld binnen hoeveel weken ik reactie moet krijgen.  
 Dit staat wel duidelijk op de brieven/aanvraagformulier (x 6). 
 Via papieren van de IJsselgemeenten. Het staat soms ook onderaan een brief.  
 Dit zoek ik dan op op internet (x 2). 
 Gehoord, via-via. 
 Dit staat onderaan de brieven en anders komen ze met die vragen naar mij [de begeleider]. 
 
Aan degenen die onbekend zijn met hun rechten is gevraagd of zij weten waar zij 
terechtkunnen hiervoor. Ongeveer een derde geeft aan van wel en ongeveer twee derde van 
niet. 
 Ik heb wel brochure van de gemeenten of kan op de website van de gemeente kijken.  
 Ik zoek het op internet op en ik probeer het ook gewoon of het lukt.  
 Ik heb daar nog nooit gebruik van hoeven maken. Maar ik denk dat ik gewoon mijn casemanager 

kan bellen.  
 Ik weet het niet. Ik ga naar sociale raadslieden of ik vraag mijn kinderen.  
 Ik zou ervoor op internet zoeken. 
 Ik zou het vragen aan mijn woonbegeleider. 
 Nee en/of Weet ik niet (x 7). 
 Nee. Gemeente staat cliënten heel weinig te woord. 
 Nee, dit is lastig. Niet goed te vinden. Ik bel dan algemeen nummer van Krimpen a/d IJssel. Wel 

verwarrend nu met IJsselgemeenten. Van tevoren zoek ik soms wel op waar ik voor wat moet zijn.  
 Nee, ik neem weleens een boekje mee, maar thuis denk ik dan laat maar. Het is niet te onduidelijk 

maar het is meer mijn gevoel.   
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Vragen per regeling 

In de volgende tabel tonen wij het aantal geïnterviewde inwoners die een regeling naar eigen 
zeggen hebben aangevraagd.  
 

Tabel 17  Aantal respondenten dat een regeling zegt te hebben aangevraagd  

 Aangevraagd 

Voorzieningenfonds Krimpen (tegemoetkoming activiteit) 18 

Tegemoetkoming activiteit voor uw kinderen 9 

Individuele bijzondere bijstand 12 

Collectieve zorgverzekering 20 

Individuele inkomenstoeslag 10 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 25 

 

Ervaringen per regeling 

Wij behandelen hier per regeling kort het aantal mensen dat de regeling heeft aangevraagd, 
hun ervaringen hiermee, de tevredenheid over de regeling en het ervaren effect. 
 
Voorzieningenfonds Krimpen 

Heeft u via het voorzieningenfonds Krimpen een tegemoetkoming voor een activiteit 
aangevraagd? 
Achttien respondenten geven aan een tegemoetkoming te hebben aangevraagd. 
Voornamelijk om te kunnen sporten. Negen respondenten geven aan ook een 
tegemoetkoming te hebben aangevraagd voor een activiteit van hun kinderen.  
 Sportactiviteit. 
 Bewegingslessen. 
 Sportschool voor partner. 
 Zwemles, voetbal en sporten. 
 Voor een zwem-pas.  
 Voor sport abonnement voor mezelf. 
 Voor sport voor zichzelf. 
 Voor sportschoolabonnement van zijn vrouw.  
 Voor zwemkaarten voor mijn dochter. 
 Cursus filosofie. 
 Om zelf te kunnen sporten en voor zwemles en voetbal voor de kinderen. 
 Om te kunnen hardlopen. 
 Voor sportschoolabonnement voor zoon. En is van plan ook voor eigen abonnement aan te 

vragen.  
 Voor sportschoolabonnement.  
 Om te kunnen sporten. 
 Voor sporten van mijn dochter. 
 Om te kunnen sporten bij een sportschool. 
 Voor sport/dansen. 
 Voor muziekles voor het jongste kind, voor zwemles voor de middelste kinderen, voor kickboksen 

voor het oudste kind en om schoolgeld te betalen. 
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Vond u het makkelijk om de tegemoetkoming aan te vragen? 
De meeste respondenten geven aan van wel. Hieronder de citaten. 
 Ja hoor. Formulier invullen ging goed en casemanager kent hem en wist er van. Ging redelijk snel. 
 Op zich wel. Helder formulier en snelle afhandeling. 
 Helder formulier, snelle afhandeling. 
 Formulier invullen e.d. is makkelijk. 
 Dit heeft mijn ambulant begeleider gedaan, dus weet ik niet.  
 Ja, was makkelijk. Was wel verbaast daarover. Het duurde wel wat lang voordat het geregeld was. 
 Weet ik niet meer. Is alweer een tijdje geleden.  
 Dit aanvragen ging vrij soepel. Maar met de post ging het verkeerd, dus moet twee keer 

aanvragen. De afhandeling duurt soms wel lang. Soms 4/5 weken. Als ik een 
sportschoolabonnement voorschiet is dat best wel lang wachten.  

 Dit was vrij makkelijk. Opgezocht op internet. Formulier downloaden. Invullen, inscannen en 
opsturen. De wachttijd van 9 weken is wel lang.  

 Mevrouw wist niet dat ze haar casemanager kon vragen naar zaken die onder het 
voorzieningenfonds vallen.  

 Dit ging voor mij wel gemakkelijk, omdat ik de taal spreek, maar ander is het lastig.  
 Als je het aanvraagt weet je niet altijd al wat het gaat kosten. Of je moet je gelijk al inschrijven, 

want dan heb je bewijs. Maar dan ben je al ingeschreven. Lastig om vooraf bedrag te bepalen en 
de bewijzen.  

 Dit ging wel goed. Maar het duurde lang voordat ik reactie had. 2,5 maand.  
 Ja, ik kan een formulier hiervoor downloaden op de site en dit langsbrengen of opsturen. Dit gaat 

goed.  
 Dit is gemakkelijk. Gewoon een formulier invullen.  
 Ja, dit is via de gemeente gegaan. Nu Krimpen bij Capelle zit is dit wel lastiger om te regelen en 

duurt het langer.  
 Hierbij heeft een kennis mij geholpen. Zelf had ik het niet kunnen doen. Lastig allemaal.  
 Het aanvragen ging gemakkelijk. Het was vrij snel geregeld.  
 Het formulier is redelijk eenvoudig in te vullen. Dit jaar gaat het erg traag. Het duurt nu al twee 

maanden. De familie maakt al wel de kosten en dat is een lastige situatie als je op bijstandsniveau 
leeft. 

 
Tevredenheid Voorzieningenfonds Krimpen 
Over het voorzieningenfonds Krimpen zijn de meeste respondenten tevreden.  
 Blij dat dat is er is. Alles wat er is mooi meegenomen. 
 Op zich prima, maar voor anderen kan het voorschieten een belemmering zijn. 
 Op zich prima, maar toen sociale dienst nog in Krimpen zat ging alles veel sneller. Ook is € 250 te 

weinig voor zwemles kinderen. Voorschieten is ook lastig 
 Voorschieten is lastig, maar wel fijn dat het bestaat 
 Het is belangrijk dat ik kan zwemmen. Wel jammer dat het maar één kaart is voor 25 keer 

zwemmen.  
 Omdat de aanvraag werd geregeld. Ik heb geen klachten.  
 Ik ben er ontevreden over omdat het te weinig is. Ik ben er vorig jaar mee gestopt. Ik moest zelf er 

nog een deel bijleggen en dat kan ik niet. Nu kijken of er een goedkopere sportschool is. 
 Ik kan het geld wel gebruiken, daarom tevreden. Maar ik vind het lastig dat ik er zelf achter moet 

komen dat zo'n regeling er is. Iemand in de bijstand wordt erop gewezen en ik niet. Terwijl mijn 
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inkomen op bijstandsniveau is.  
 Ze hadden het ook niet hoeven doen. Ik ben blij dat het er is. 
 Het is jammer dat je de sportkosten moet voorschieten. Veel mensen kunnen dit niet, dus dan blijft 

het geld liggen.  
 Alle beetjes helpen. Wel jammer dat er een beperkte keus is om uit te kiezen. [respondent kon niet 

aangeven wat ze miste, maar vond de beperkte keuze niet fijn].  
 Het helpt om het te kunnen betalen. 
 Het is prettig dat het er is. Het vergoedt voor een halfjaar de kosten. En sporten is niet goedkoop.  
 Het loopt goed.  
 Het gaat verder allemaal wel goed. Het fijn dat het er is.  
 Ik ben er heel blij mee dat dit er is. De vergoeding is wel maar voor een halfjaar, dus ik heb maar 

een ‘brooddag’ ingevoerd.  
 Ik kan het zelf niet betalen. Het was gemakkelijk en snel geregeld. Je moet wel bij je sportschool 

aangeven dat je een uitkering hebt, hiervoor moet je wel voorbij je schaamte stappen. Dat is wel 
wat minder, maar ja.  

 Fijn dat het bestaat. Om een reactie te krijgen duurt nu wel lang, maar als je die eenmaal hebt 
gehad is het geld wel snel overgemaakt. 

 
Wat is voor u het effect/belang van deze regeling (Voorzieningenfonds)? 
Wat is voor mensen het belang en het ervaren effect van de regeling? Zien zij het puur als 
inkomensondersteuning? Of zien mensen het vooral als middel om mee te doen, zich te 
ontwikkelen, et cetera? 
 Meneer kan sporten. Sport is heel goed voor meneer. Positief effect op gemoedstoestand. 
 Kan toch sporten. Is goed voor alles. 
 Man moet sporten op medisch advies. Heel belangrijk. 
 Bewegen en sporten is belangrijk voor kinderen en ouders. 
 Voor mijn rug is het belangrijk dat ik kan zwemmen. En voor mijn verdere gezondheid. Zonder 

deze zwempas zou ik niet zelf kunnen zwemmen. Ik heb daar niet de financiële middelen voor.  
 Het levert veel op. Het is goed voor de gezondheid van mezelf en mijn kinderen om te kunnen 

sporten.  
 Voor mijn gezondheid is het erg belangrijk om te sporten. Ik heb een hartprobleem. Maar dat kan 

nu niet, omdat het te duur is.  
 Dan mijn vrouw nu kan sporten. Ook samen met mijn dochter die dat moet voor haar knie.  
 Belangrijk? Het is handig dat het er is. Ik weet niet of het belangrijk is. De gemeente had er ook 

voor schoolzwemmen kunnen kiezen.  
 Het is belangrijk dat kinderen ook kunnen sporten. Zelf te betalen is te duur, dus dan zou het niet 

kunnen. Het helpt dat mensen mee kunnen doen.  
 Het stimuleert. Het helpt om wat te doen.  
 Ik heb zelf niet genoeg geld om het te kunnen betalen voor mijn zoon.  
 Anders zou mijn spaarrekening een stuk lager zijn. En ik moet sporten voor mijn gezondheid, dus 

het is erg prettig dat het er is. 
 Belangrijk, omdat het zelf niet te betalen is. Dus dan zou het allemaal niet kunnen.  
 Anders zou mijn dochtertje niet kunnen sporten en dat is voor haar leeftijd wel belangrijk.  
 Ik kan toch blijven sporten. Nu fysiotherapie is gestopt. Dit is goed voor mijn gezondheid.  
 Ik kan ander niet bewegen en dat is in mijn situatie wel belangrijk. Ik ben er dankbaar voor dat dit 

er is.  
 Het is goed dat het de kinderen helpt te integreren. 
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Individuele bijzondere bijstand 

Heeft u de Individuele bijzondere bijstand aangevraagd? 
Twaalf respondenten geven aan de bijzondere bijstand te hebben aangevraagd. Waarvoor 
de respondenten het hebben aangevraagd is wisselend: 
 Tandartskosten partner, dieetkosten partner. 
 Ik had een hoge tandartsrekening ontvangen en toen heb ik gebeld met de sociale dienst of er niet 

wat mee kon. En dat was mogelijk. 
 Voor een nieuwe wasmachine. 
 Voor inrichtingskosten na verhuizing. 
 Voor juridische kosten. 
 Voor verhuiskosten, kosten om huis in te richten. 
 Voor een verf en voor een nieuwe koelkast. 
 Voor ov-kosten voor de kinderen. De gemeente gaf eerst aan dat de kinderen op de fiets moesten, 

maar zij kunnen nog niet goed fietsen.  
 
Aan mensen die dit niet hebben aangevraagd is gevraagd waarom niet. Deels 
onbekendheid, deels het gevoel dat men er toch niet voor in aanmerking komt en deels dat 
mensen liever niet aan een aanvraag beginnen. Hieronder de citaten ter illustratie: 
 Geen behoefte. 
 Geen vertrouwen in dat ze aanmerking komt. 
 Onbekendheid met mogelijkheden. Slechte ervaringen in verleden. 
 Ik weet niet wat het is en dat het bestaat.  
 Heb ik vast geen recht op, omdat ik geen bijstandsuitkering heb.  
 Ik heb er wel van gehoord, maar ik begin er niet aan.  
 Ik kom hier volgens mij niet voor in aanmerking omdat ik geen hoge zorgkosten heb.  
 Ken ik niet. 
 Schaamte. Dan moet je weer met de billen bloot. 
 
Vond u het makkelijk om de individuele bijzondere bijstand aan te vragen? 
De meeste respondenten geven aan van wel. Hieronder de citaten: 
 Makkelijk, formulier invullen en toesturen. Termijn voor je antwoord krijgt is best lang. Lange 

termijn gaf problemen. 
 Ja, dat lukte wel. Het duurde wel zes weken en die tijd kon de tandartsrekening ook niet betaald 

worden. Uiteindelijk hebben mijn ouders de rekening voorgeschoten.  
 Dit heeft mijn ambulant begeleider aangevraagd voor mij. Dus dit weet ik niet precies.  
 Vroeger heb ik dit al gedaan. Is eenvoudig. Nu vroeg de gemeente of ik meer wilde invullen en ik 

heb toen deze aanvraag ingevuld.  
 Ja, dit ging gewoon ook via formulier via internet. Invullen en inscannen. Als je geen computer zou 

hebben is het erg lastig.  
 Ja, dit ging wel makkelijk. Je moet wel even wat papieren invullen. Maar nu hoef ik alleen nog 

jaaropgave erbij in te leveren.  
 Hierbij heeft iemand van de gemeente mij geholpen.  
 Is ingewikkeld, je moet veel printen en opsturen. 
 Die is voor mij geregeld. 
 Dit was wel te doen.  
 Ja, dit heb ik in december aangevraagd. In maart had ik nog geen geld ontvangen, maar kort 
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daarna wel. Dit is wel goed gekomen.  
 Dit ging wel. 
 
Tevredenheid Individuele bijzondere bijstand 
De meeste respondenten zijn tevreden met de bijzondere bijstand (dit is wel gebaseerd op 
een klein aantal respondenten. Gevraagd naar waarom mensen wel of niet tevreden zijn 
geven zij de volgende antwoorden: 
 Het duurt wel best lang voordat je het geld kunt krijgen.  
 Omdat hij is afgewezen. En er wordt niet goed gekeken naar waarom je hem nodig hebt. Ik vraag 

het niet aan omdat ik een zere teen heb. Ze kijken niet echt naar de oorzaak. Ik durf nu ook niet 
meer zo goed iets aan te vragen.  

 Ik ben blij dat het er is.  
 Het is erg fijn dat dit er is. Anders moet ik een jaar sparen, voordat ik een nieuwe kan kopen en 

dus was dus moet doen op het fornuis. Nu kan ik toch een nieuwe wasmachine krijgen.  
 Ik kon het zelf niet kopen/betalen (x2). 
 Ik weet niet waarom ik dit niet heb gekregen. Ik had niks. Ik ga het nu ook niet meer aanvragen.  
 Je moet wel wat invullen, maar je moet natuurlijk er ook wel wat voor doen. Ik krijg het geld wel 

gewoon. En dat is fijn.  
 Het is fijn om in bijzondere gevallen ondersteuning te krijgen. [begeleider] is minder tevreden over 

het beleid. Hij vindt dit niet eenduidig. Eerst zouden de ov-kosten niet toegekend worden. Toen 
heeft [begeleider] een brief gestuurd en toen kwam er een overgangsregeling. Maar bij een andere 
familie die hij begeleidt werden ov-kosten zomaar vergoed zonder dat je een reden moest 
opgeven. 

 
Wat is voor u het effect/het belang van deze regeling (Individuele bijzondere bijstand)? 
Wat is voor mensen het belang en het ervaren effect van de regeling? Zien zij het puur als 
inkomensondersteuning? Of zien mensen het vooral als middel om mee te doen, zich te 
ontwikkelen, et cetera? 
 Een laag inkomen is niet leuk, dus fijn als er wat vergoed kan worden. 
 Zou helpen in de kosten.  
 Het helpt echt bij het doen van grote uitgaven. Dit lukt anders niet.  
 Ik had na de scheiding niks, dus had het echt nodig.  
 Ik kan het zelf niet betalen.  
 Een extra centje. Ik kan het zelf niet betalen natuurlijk.  
 Inkomensondersteuning. 
 
Collectieve Zorgverzekering (VGZ Gemeente Pakket Compleet) 

Heeft u de collectieve zorgverzekering aangevraagd? 
Twintig respondenten geven aan de collectieve zorgverzekering te hebben aangevraagd. 
Aan de mensen die dat niet hebben gedaan is gevraagd naar de reden hiervoor: 
 Het pakket van de gemeente is maar één pakket en een duurpakket. Waarom zou ik betalen voor 

6 weken thuishulp? Als je 65/70 bent begrijp ik dit, maar ik ben getrouwd. Dus als er wat is doet de 
ander dat. Bij andere gemeenten kun je kiezen uit andere pakketten. Nu heb ik een andere 
collectieve verzekering die goedkoper is.  

 Dit is niet goed bevallen.  
 Het scheelde niet zoveel in kosten en als ik werk vind zou ik dan weer moeten overstappen. Dus ik 

zit gewoon nog bij mijn eigen zorgverzekeraar.  
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 Ik heb nu een betalingsachterstand bij mijn eigen verzekering en kan dus niet overstappen. Ik zou 
wel de verzekering van de gemeente willen.  

 Ik heb astma en dat is niet goed vergoed in het pakket van VGZ.  
 Is voor mij geen goede verzekering. 
 Omdat ik schulden heb kan ik niet gebruikmaken van het pakket en ben ik eruit gezet. 
 
Vond u het makkelijk om de collectieve zorgverzekering aan te vragen? 
De meeste respondenten geven aan van wel. Hierbij wel de kanttekening dat het voor veel 
van deze respondenten “via de gemeente” ging. Hieronder de citaten: 
  Ging automatisch. 
 Niet moeilijk, heel duidelijk in boekje. Informatie helder. Proces ging soepel. Maar ze willen wel 

steeds alles weten. 
 Ook niet moeilijk. Wordt automatisch verlengd, dat is makkelijk. 
 Ja, laat inkomen weten en dan wordt alles geregeld. 
 Ja dit ging eenvoudig. Ik hoefde het maar één keer te doen en nu loopt het gewoon door.  
 Dit heeft mijn bewindvoerder gedaan, dus weet ik niet.  
 Dit ging bij de gemeente toen ik kwam in de gemeente Krimpen. Dit hebben zij toen geregeld.  
 Iemand van de gemeenten heeft mij hierbij geholpen. Dus weet ik niet zo goed.  
 Ja, dit ging gemakkelijk via een medewerker van de gemeente die dit geregeld heeft.  
 Het was zo geregeld. Ik heb daar zelf niks voor hoeven doen. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik 

hoop dat dit zo blijft. 
 Ja, dit ging via de gemeente en is gemakkelijk als je de taal kent. 
 Ik wist heel lang niet dat dit bestond. Maar dit was gemakkelijk geregeld.  
 Ja, dit is een hele tijd geleden gebeurd. Dit ging wel makkelijk.  
 Dit ging via de gemeente en mijn werkgever. Dus weet ik niet precies. Ging wel goed.  
 Ja, dit is via de gemeente gegaan. Dit hebben zij geregeld (x3). 
 Dit is al lang geleden gebeurt. Dit ging even fout met het overstappen van de verzekering, maar dit 

is ook goed gekomen. Dit ging verder gemakkelijk.  
 Nee, dit was een heel papierwerk. Je moet veel invullen. 
 Hier heeft [begeleider] mee geholpen toen familie in Nederland kwam. Het was niet helemaal 

duidelijk in hoeverre je verzekerd werd. [Begeleider] was ervan uitgegaan dat de gemeente kiest 
voor het meest optimale pakket. Dat was niet zo. Dus vorig jaar had de familie nog niet het meest 
optimale pakket. Dit jaar wel. Dus met dekking van eigen risico en tandartskosten. 

 
Tevredenheid Collectieve Zorgverzekering 
De meeste respondenten zijn tevreden over de collectieve zorgverzekering. Zij hebben 
hiervoor de volgende redenen: 
 Op zich prima, maar weinig tandartskosten vergoed. 
 Zit veel in, maar is wel erg duur. Krijgt geen bedrag meer terug. 
 Extra kosten moeten zelf worden betaald. Vroeger kreeg familie dit terug van de gemeente. 
 Eigen risico zit in verzekering dat is makkelijk. 
 Het biedt oplossingen. Erg fijn dat het eigen risico wordt kwijtgescholden. Het loopt nu gewoon 

goed. 
 Ik heb er nooit problemen mee.  
 Het is erg belangrijk. Ik kan dit zelf niet allemaal betalen. Vroeger werd de rekening automatisch 

gestuurd naar de gemeente. Nu komt de rekening eerst bij mij en stuur ik het door naar mijn 
contactpersoon. Vroeger was het wel makkelijker.  
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 Ik ben niet zo op de hoogte wat je kan krijgen. Het loopt nu automatisch door. Dat is fijn.  
 Het liep niet goed. De communicatie was slecht. Toen ik een keer mijn eigen bijdrage moest 

betalen heb ik een regeling getroffen met mijn verzekeraar maar daardoor verviel toen mijn recht 
op aanvullende verzekering en vergoeding van eigen risico bij de gemeente. Dit wist ik niet.  

 Het is iets goedkoper en dat scheelt.  
 Je betaalt iets meer aan premie maar dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Dat is voor mij 

ideaal.  
 Het is fijn dat het eigen risico wordt vergoed. Dit scheelt veel.  
 Het loopt goed.  
 Ik ben blij dat het er is. Het scheelt geld, omdat het een lagere prijs is. Ik ben tevreden dat het 

eigen risico nu niet hoef te betalen, maar ik vind verder de verzekering nog wel veel geld.  
 Het scheelt in de kosten. Wel jammer dat de eerste keer je voor 2 maanden moest betalen. Dit is 

lastig. En het moment waarop ze het geld afschrijven is lastig. Het zou fijner zijn als dit 3 dagen 
later was.  

 Het loopt allemaal wel goed. Wel jammer dat de vergoedingen wat minder zijn geworden. Ik heb 
nu al mijn tandartsvergoeding gebruikt, dus kan dit jaar niet meer naar de tandarts.  

 Je krijgt vergoed, wat je vergoed. Het loopt allemaal goed.  
 Ik heb er helemaal geen problemen mee. Loopt allemaal goed. Ik ben nu goedkoper uit.  
 Het loopt allemaal goed. Het wordt keurig gestort.  
 Ja, voor een klein bedrag extra per maand heb ik geen eigen risico meer. Dit scheelt veel geld, 

want ik heb hoge zorgkosten. Het loopt verder goed.  
 Het geeft een stukje zekerheid. Deze families willen zo min mogelijk onverwachte dingen en zo'n 

verzekering die alles dekt helpt hierbij. Ook al kost het dan even wat meer.  
 
Wat is voor u het effect/het belang van deze regeling (Collectieve Zorgverzekering)? 
Wat is voor mensen het belang en het ervaren effect van de regeling? Zien zij het puur als 
inkomensondersteuning? Of zien mensen het vooral als middel om mee te doen, zich te 
ontwikkelen, et cetera? 
 Je moet verzekerd zijn. Dus fijn dat dat zo geregeld is. 
 Op zich makkelijk, maar wel duur. Als je eigen risico niet opmaakt, krijg je dan niet terug volgens 

mevrouw (zit wel in bedrag dat maandelijks wordt betaald). 
 Inkomensondersteuning. Lage premie is fijn. 
 Ruime verzekering tegen lage kosten incl. eigen risico. 
 Fijn, dat eigen risico wordt kwijtgescholden.  
 Het is voor mij belangrijk omdat ik een chronische ziekte heb. Het is fijn dat de eigen bijdrage 

wegvalt.  
 Belangrijk om verzekering te hebben.  
 Het is goedkoper. 
 Het is wel belangrijk, want je moet het regelen. Maar ik kan er soms niet van slapen nu.  
 Het is iets goedkoper en alle kleine beetjes helpen.  
 Ik hoef geen eigen bijdrage te betalen. Gelukkig hoef ik niet zo vaak naar de dokter, maar die  

€ 375 kan ik niet zomaar ophoesten. Zonder deze regeling weet ik niet of ik een zorgverzekering 
zou afsluiten.  

 Alles wordt vergoed dat je nodig hebt. Eigen risico wordt vergoed en dit scheelt veel geld. 
 Het is een lagere prijs voor mij en dat scheelt.  
 Het scheelt in de kosten. Belangrijk dat het er is (x3). 
 Het helpt mij om toch te kunnen investeren in mijn gezondheid. Ik krijg toch bepaalde producten 
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vergoed. Dit is zeker nodig, want dit kan ik na het afschaffen van chronisch ziekentoeslag niet op 
een andere manier betalen.  

 Je moet in Nederland verzekerd zijn. Dus als je hierin tegemoet gekomen kan worden, dan scheelt 
dat.  

 Het is belangrijk omdat het zelf niet allemaal goed te betalen is.  
 Het scheelt veel geld. Door ziekte heb ik medicatie en hulp nodig dit kan ik niet allemaal zelf 

betalen.  
 Het geef zekerheid. 
 
Individuele inkomenstoeslag 

Heeft u Individuele Inkomenstoeslag aangevraagd? 
Tien respondenten geven aan van wel. Aan degenen die het niet hebben aangevraagd is 
gevraagd waarom niet. De voornaamste reden is onbekendheid: 
 Wist niet wat dit was (x2). 
 Nog geen vijf jaar in de bijstand. 
 Ik weet niet wat dit is en dat dit bestaat. 
 Ik ken dit niet (x 7). 
 Ik weet hier niet van en ik weet niet wat het is. 
 Ik kom er niet meer voor in aanmerking, omdat mij man 66 jaar is. Dit is volgens mij de reden, 

maar ik weet het niet zeker.  
 In het verleden wel, maar toen werd de aanvraag afgewezen. Weet nu niet zo goed wanneer hier 

wel of geen gebruik van gemaakt kan worden.  
 Ik heb al een jaar of 2 geen aanvraag voor gedaan. Ik weet niet precies waarom niet.  
 Zal ik wel niet voor in aanmerking komen.  
 Weet er niet van, is volgens mij niet van toepassing.  
 
Vond u het makkelijk om de individuele inkomenstoeslag aan te vragen? 
De meerderheid geeft aan dat dit makkelijk was. Een respondent geeft aan veel hulp nodig 
te hebben gehad. 
 Hierbij ben ik ook geholpen. Je moet best veel invullen. Dit is voor mij ingewikkeld. 
 
Tevredenheid individuele inkomenstoeslag 
De respondenten zijn (zeer) tevreden (7) of neutraal (2) over de individuele inkomenstoeslag. 
Zij geven de volgende toelichting: 
 Extra'tje is fijn. 
 Het is een grote hulp en loopt gewoon goed.  
 Ik ben blij dat ik wat krijg, maar het is niet genoeg. Bijvoorbeeld ik moet een nieuw bed kopen voor 

mijn dochter, maar dat kan ik nu niet.  
 Het is toch een beetje extra geld. Dat is fijn.  
 Je kunt gewoon net wat extra's doen.  
 Het is gemakkelijk te regelen en scheelt in de kosten. 
 Het hielp wel, maar nu heb ik er geen recht meer op blijkt het.  
 Je krijgt extra geld, zonder er wat voor te hoeven doen. Het scheelt veel geld. Ik moest wel via via 

horen over deze regeling. Dat vind ik wel jammer. 
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Wat is voor u het effect/het belang van deze regeling (individuele inkomenstoeslag)? 
Wat is voor mensen het belang en ervaren effect van de regeling? Het is voor de meeste 
mensen een welkome aanvulling. 
 Het is wat extra's.  
 Wel belangrijk voor extra geld te krijgen.  
 Alle kleine beetjes helpen.  
 Je kan wat ruimer leven. Ik vind het fantastisch. Ik heb toen een nieuwe televisie kunnen kopen. 

Dat is niet omdat ik per se een nieuwe tv wilde, maar omdat ik slecht ogen heb en het beeld niet 
goed meer kon zien. Verder heb ik mijn huis kunnen opknappen: de tuin en schilderwerk aan de 
buiten kant.  

 Het scheelt heel erg in de kosten. Je houdt wat meer over.  
 Het geeft me rust. Als er wat kapot gaat, weet ik dat ik nog een beetje geld heb om het te kunnen 

vervangen. 
 
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Heeft u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aangevraagd? En zo ja, vond u het 
makkelijk? 
De meeste respondenten hebben dit aangevraagd (25). De meeste respondenten geven dat 
zij het wel makkelijk vonden om aan te vragen. Opvallend is wel dat bijna alle respondenten 
aangeven dat het wel heel veel papierwerk is. Zij ervaren het als ‘makkelijk’ omdat als het 
eenmaal gelukt is, het automatisch wordt verlengd. Hieronder enkele citaten. 
 Gelukt, maar wel dus wel lastig met veel invulwerk. 
 Eenmalig aangevraagd: veel documenten overhandigen. Daarna wordt het automatisch steeds 

verlengd. Dat is handig. 
 Niet moeilijk, maar wel onduidelijk over wat je wel/ niet terugkrijgt. 
 Je moet om het aan te vragen een hoop papierwerk inleveren, een heel pakket. Maar nu dat 

eenmaal is gedaan loopt het nu gewoon goed door.  
 Hier heeft ook iemand van de gemeente bij geholpen. Dit gaat nu automatisch dus loopt goed.  
 Het gaat omslachtig. Eerst ging het automatisch maar voor dit jaar moest ik alles opnieuw 

aanleveren. Ik vroeg of ik eruit was gepikt, maat dit was niet zo. Zo werkte het gewoon. Je moet 
wel veel aanleveren en voor mij zijn sommige documenten ook wel lastig op te sturen, omdat ik 
geen DigiD heb.  

 Dit was eenvoudig, maar je moet wel veel bijlagen toevoegen. Rekeningafschriften van 3 maanden 
is een heel pakket. Het zou fijn zijn als dat ook digitaal zou mogen. Dat dat een optie was. De 
wachttijd is wel erg lang.  

 Dit ging goed, maar hier heb ik wel hulp bij nodig omdat ik de taal niet goed spreek.  
 Ja, dit gaat nu automatisch. Dit is via de gemeente gegaan. Dit is ook al een tijd geleden, dus weet 

ik niet meer precies. 
 Dit is heel ingewikkeld. Je moet veel aanleveren. Dit is uren werk voor mij.  
 Dit was een crime. Je moet veel invullen. Veel papierwerk. Je moet veel aanleveren.  
 Nee. Dit heb ik zelf uitgezocht. Het is wel een heel proces om aan te vragen. Ik had volgens mij 43 

bijlages en rekeningafschriften van 3 maanden. Terwijl dit soort informatie van deze gezinnen ook 
al bekend is bij de instanties.  

 
Tevredenheid kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
De meeste respondenten zijn tevreden over de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 
Vier respondenten (van de 23) zijn (zeer) ontevreden. De mensen die tevreden zijn, zijn dit 
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met name omdat het geld scheelt, en omdat het (als het eenmaal is toegekend) automatisch 
loopt. Hieronder enkele citaten ter illustratie. 
 Het scheelt voor mij veel geld (x4). 
 Ik kreeg een brief waarin stond dat het mijn eigen schuld was. Dit vond ik erg onbehouwen. Ik 

kreeg dat zo bot op papier. Niet echt tactisch [afwijzing]. 
 Het is een grote hulp. Maar voor nu is het afwachten of ik het weer kan krijgen omdat mijn situatie 

is veranderd. Ik ben nu Zzp’er maar mijn inkomen is nog niet veranderd.  
 Kan ik niet betalen, dus het is een opluchting dat het wordt betaald. En het loopt nu automatisch.   
 Het aanleveren van de documenten duurde wel even, maar ik had na 3/4 dagen een reactie en 

ook het geld stond snel op de rekening. Dit was goed. 
 Het scheelt iets van 200 tot 300 euro en dat is toch een slok op een borrel.  
 Je moet het heel het jaar gewoon betalen en aan het eind van het jaar kun je wat terug krijgen. Dit 

is niet fijn, want zo heb je elke maand weinig geld. Je moet het dus een soort van voorschieten en 
je krijgt ook niet alles vergoed. Dit is te weinig, 

 Het helpt in de kosten.  
 Ik dacht dat ik m’n hondje moest wegdoen, maar toen zag ik dat ook een vergoeding is te krijgen 

voor de hondenbelasting. Dit scheelt in de kosten en dat is fijn. 
 
Wat is voor u het effect/hetbelang van deze regeling (Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen)? 
Wat is voor mensen het belang en ervaren effect van de regeling? Het effect van de 
kwijtschelding is met name dat het voor mensen ‘heel veel geld scheelt’. Hieronder enkele 
(andersoortige) citaten: 
 Het helpt om het hoofd boven water te houden.  
 Fijn om financieel overeind te blijven.  
 Ik kan het niet betalen. Dus daarom is het belangrijk. 
 Iedere regeling is meegenomen.  
 Ze houden rekening met je.  
 Dit soort bedragen zijn voor mensen die op een minimum zitten bijna niet op te hoesten.  
 Het scheelt wel in kosten, maar hoe het nu geregeld is helpt het niet per maand. Want je moet toch 

de belasting betalen en daardoor houdt je toch geen geld over.  
 Je houdt geld voor eten en andere dingen over. Ik kon m’n hondje houden.  
 Je houdt een extra centje over. Bijvoorbeeld om eens verf te kunnen kopen voor je huis.  
 

Tot slot tips, suggesties voor de gemeente Krimpen aan den IJssel waarmee zij hun 

inkomensondersteunend beleid kunnen verbeteren 

Aan het eind van de interviews is gevraagd of mensen nog tips of verbeterpunten hadden 
voor de gemeente Krimpen aan den IJssel waarmee zij hun inkomensondersteunend beleid 
kunnen verbeteren. Wij hebben de tips van mensen voor zover mogelijk thematisch 
ingedeeld. 
 
Verschillen Krimpen/Capelle 
 Nu moet je naar Capelle. Handiger als de sociale dienst gewoon in Krimpen is. Toegankelijkheid 

kan verbeterd worden door aanwezigheid in Krimpen. In Capelle is alles ook strenger, vroeger in 
Krimpen was het soepeler. 

 Afhandeling van brieven zou sneller moeten zijn. Sinds verhuizing Capelle is het rommeltje. 
Vroeger kon je formulieren e.d. halen in Krimpen. Nu niet meer, nu moet je naar Capelle. 
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 Je wordt slecht doorverwezen. Openingstijden sociale dienst in Krimpen zijn zeer beperkt. Sinds 
samenwerking met Capelle, worden Krimpenaren in de steek gelaten. Weet niet waar informatie 
gehaald moet worden. 

 Ik heb geen vervanger gekregen voor mijn contactpersoon bij de sociale dienst. Ik weet niet wie ik 
nu moet bellen. Ik bel nu het algemene nummer, maar ik zou graag willen weten wie mijn nieuwe 
contactpersoon is. En dat ik nu naar Capelle moet vind ik niet fijn. Dit is niet fijn voor mensen die 
minder mobiel zijn.  

 Het is jammer dat Krimpen naar Capelle is gegaan. Dit maakt het allemaal wel lastiger.  
 Ik werk en de gemeente vult mij inkomen aan, maar bij de sociale dienst zeggen ze elke keer dat ik 

een uitkering geniet. Dit stoort mij zeer! En ik werk, maar de sociale dienst is alleen bereikbaar 
tussen 8-12 uur. Nu heb ik gelukkig een flexibele werkgever, maar dit is niet klantgericht van de 
sociale dienst. Ook dat ik naar Capelle moet om mijn loonstrook in te leveren, terwijl in Krimpen 
ook een gemeentehuis is. Is niet klantgericht.  
 

Over de bedragen (hoogte van, of manier waarop uitgekeerd) 
 Vast bedrag voor sporten e.d. eenmalig per jaar uitkeren. Niet voorschieten, daardoor maken 

mensen er geen gebruik van volgens mevrouw. Langdurigheidstoeslag eerder toekennen, bijv. al 
na drie jaar. Dat is verschillend per gemeente. 5 jaar is best lang. 

 Het zou fijn zijn als de gemeente geld zou hebben om bijvoorbeeld mensen een weekendje weg te 
laten gaan, zodat ze even onder de mensen komen en even hun hoofd leeg kunnen maken. Dat 
mis ik. Ik ben eenzaam geworden door mijn beperking 

 Zou de individuele inkomenstoeslag niet vaker per jaar kunnen? € 200 ongeveer per jaar is erg 
weinig. Zou dat dus niet vaker kunnen of zou het bedrag niet hoger kunnen zijn? Dus frequentie of 
bedrag omhoog.  

 Ik zou graag willen dat ze betaling van de uitkering op een vrijdag doen en niet na het weekend.  
 Het zou mooi zijn als de gemeente afspraken kan maken met het waterbedrijf en het 

rioleringsbedrijf over vergoeding, zodat je niet elke maand het hoge bedrag hoeft te betalen, maar 
dat het al verrekend is. Dit zou veel mensen helpen. Ik vul ook formulieren in voor andere mensen 
en zij denken daar ook zo over, maar kunnen misschien door de taalbarrière niet meedoen met dit 
onderzoek.  

 
Bejegening/maatwerk 
 Luister beter naar mensen. Naar wat er echt aan de hand is. Dit zorgt voor meer begrip. En dat 

zorgt voor erkenning. Laatst waren er wel 2 mensen van de KrimpenWijzer voor mijn vriend en die 
luisterden wel echt.  

 Ze zouden mensen meer serieus moeten behandelen. Ik word een beetje cynisch behandeld en 
gauw afgewimpeld. En wat ik raar vind; de gemeente wil niet meer mijn benzinegeld betalen voor 
het ziekenhuis. Dit was € 600 per maand. Maar ze willen wel een taxi vergoeden en dat is € 1.800. 
Dat vind ik raar. Dat is krom.  

 Het valt me op dat de winkeliers heel erg op mensen letten die maar één ding kopen. Ik moet nu 
zuinig leven en winkeliers houden me erg in de gaten als ik boodschappen doe. Ze lijken wel 
overspannen. Ik vind dat de gemeente dit moet weten. En de boetes zijn te streng. Je kunt soms 
wat vergeten. En het werk zoeken geeft ook stress.  

 De gemeente maakt onderscheidt op basis van uiterlijk. En ook de inwoners van de gemeente zijn 
afkeurend. De mensen en de gemeente tonen geen belangstelling. Dit moet anders.  

 Verder snap ik de gemeente niet altijd. Bij mijn ene zoon zijn de kosten voor de advocaat 
afgewezen en bij mijn andere zoon niet. Terwijl ze zitten in dezelfde situatie.  
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 Een mens is geen regel, maar een individu. De gemeente moet meer durven hun nek uit te steken. 
Het is oneerlijk hoe het nu gaat. Vrienden van mij in de schuldsanering en de bijstand zijn beter af 
dan ik. Het is gewoon krom. Ik moet ervoor strijden om in mijn eigen auto te blijven rijden, maar 
een hoge taxivergoeding kan wel.  

 
Meer informatie 
 Alles mag wel duidelijker worden. Dat ook mensen met een laag inkomen op bijstandsniveau 

geïnformeerd worden over hun rechten en hun plichten. Dus voor mensen die buiten de boot 
vallen en hetzelfde niveau hebben als de bijstand of lager dat ook aan hen wordt verteld wat er is. 
Ik moest het zelf uitzoeken.  

 De afhandeling zou wel sneller mogen. Voor mensen in de bijstand is het niet fijn zo lang te 
moeten wachten.  

 Ik ben een paar keer langs geweest bij de gemeente en ben toen goed geholpen. De taal is soms 
nog wel lastig. Het zou helpen als de gemeente duidelijke brief stuurt met waarop je recht hebt.  

 Maak een boekje met alle regelingen en stuur die naar elk postadres. Nu zetten ze de regelingen 
in de lokale krant, maar die wordt niet altijd goed bezorgd. Ik mis daardoor informatie.  

 Het is lastig contact te hebben met de sociale dienst. Ze zijn maar beperkt bereikbaar, tot 12 uur. 
En ik krijg mijn casemanager ook niet aan de lijn als ik bel naar de gemeente. En het zou goed zijn 
als de gemeente per jaar een document stuurt met alle regelingen die voor dat jaar geldig zijn. Ik 
heb het overzicht niet meer en weet niet wat precies waar te vinden is.  

 
Overig 
 Ze mogen sommige mensen best wat strenger aanpakken. Ik doe vrijwilligerswerk. Ik vind dat 

anderen ook wat terug mogen doen. En ik vind dat mensen die te maken hebben met het UWV in 
plaats van de sociale dienst beter ingelicht moeten worden over de regelingen. Want ik kwam er 
pas jaren later via een maatschappelijk werker erachter welke regelingen er zijn.  

 Ik vind het jammer dat de Rotterdampas niet voor ons geldt. Dat wij daarvoor moeten betalen, 
omdat we niet in Capelle wonen.  

 Het contact met IJsselgemeenten loopt stroef. Je blijft vaak bij de eerste persoon die je aan de lijn 
krijgt. Die kan niet altijd alles vinden in het systeem. Het lukt dan niet om doorgeschakeld te 
worden. Daarnaast is IJsselgemeenten alleen 's ochtends bereikbaar terwijl de families die 
[begeleider] begeleidt 's ochtends inburgeringscursus hebben. Het zou dus fijn zijn als de 
IJsselgemeenten langer bereikbaar zijn en makkelijk doorverbinden zodat je de juiste persoon te 
spreken krijgt.  
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Bijlage  4 Minimaregelingen in Krimpen aan den IJssel 2015-2016  
 
 

Regeling Specificatie  Inkomensgrens 
Individuele Bijzondere 
bijstand 

- De Individuele Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een 
minimuminkomen die plotseling grote noodzakelijke uitgaven moeten 
doen. Het zijn uitgaven die buiten het normale dagelijkse patroon 
vallen en die mensen niet kunnen betalen met hun inkomen. 

100% (landelijk 
bepaald) maar meeste 
gemeenten hanteren 
110% 

Inkomensondersteunende 
maatregelen 
 
 
 
 

Gemeentelijk 
voorzieningenfonds  

Met een bijdrage van het Voorzieningenfonds kunnen mensen met een 
laag inkomen meedoen met sportieve, culturele of sociale activiteiten. 
Het doel van het fonds is een sociaal isolement door een gebrek aan 
middelen te voorkomen. Het Voorzieningenfonds is een gemeentelijk 
fonds voor inwoners van Krimpen aan den IJssel. 

110% 

Collectieve 
ziektekostenverzekering 
(Maatwerkvoorziening chronisch 
zieken en gehandicapten) 
 

De gemeente Krimpen heeft via VGZ een collectieve zorgverzekering 
voor inwoners met een lager inkomen. Het wettelijk eigen risico van  
€ 385 is meeverzekerd en is daardoor € 0,00. De deelnemers kunnen 
gebruik maken van de collectieve korting en een goedkope 
aanvullende verzekering doordat een deel van deze kosten door de 
gemeente worden gedekt. 
 

Tot 150% van 
bijstandsnorm 
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Individuele inkomenstoeslag 
(i.p.v. langdurigheidstoeslag) 

 

Individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag) is een 
toeslag voor mensen die lange tijd van een minimum inkomen moeten 
rondkomen. De individuele inkomenstoeslag is 40% van de 
bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag. Voor alleenstaande ouders 
wordt het bedrag verhoogd met een toeslag met € 100 (bij één kind) of 
€150 (bij twee of meerdere kinderen). 
 

5 jaar inkomen niet 
hoger dan 
bijstandsnorm, bij 
max. 6 maanden 
hoger inkomen ook 
recht op toeslag (maar 
mag in deze 6 
maanden niet hoger 
zijn dan 110% 
bijstandsnorm) 
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