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ONDERWERP

Minimaeffectrapportage en brief Sociale Cliëntenraad Walcheren

Geachte Raadsleden,

Met deze brief willen wij u informeren over de inkomenseffectrapportage 2017 en de brief 
van de Sociale Cliëntenraad Walcheren over het Kindpakket. Gelet op de financiële situatie 
van de gemeente Vlissingen hebben deze een relatie met elkaar.  

In december heeft uw raad de evaluatie van het armoedebeleid vastgesteld. Eén van de 
beslispunten was om de extra rijksmiddelen van ‘Klijnsma’ toe te voegen aan het budget 
armoedebeleid en per 1 januari 2017 het Jeugdcultuurfonds als onderdeel van het 
Kindpakket in te voeren. 

De extra rijksmiddelen zijn afzonderlijk in de begroting opgenomen en recentelijk door 
middel van uw besluitvorming ingezet ten behoeve van de hogere uitgaven binnen het 
minimabeleid. Deelname aan het Jeugdcultuurfonds is inmiddels gerealiseerd. Daarnaast is 
besloten om met de andere Walcherse gemeenten een magazine voor kinderen en ouders 
van kinderen met een laag inkomen uit te brengen. Dit magazine “Dina schrijft” wordt voor 
de zomervakantie gepresenteerd. De kosten van het Jeugdcultuurfonds en het magazine 
zijn ten laste gebracht van de extra rijksmiddelen. Er is ook een afzonderlijke website 
gerealiseerd met kindregelingen. 

Over het magazine en de website heeft in april overleg plaatsgevonden met onder andere 
de Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW). Naar aanleiding van dit overleg heeft de SCW 
een schriftelijk advies gegeven aan de Walcherse colleges en gemeenteraden (brief van 1 
juni). In deze brief verstrekt SCW, naast realisatie van genoemde punten, een aantal 
adviezen aan ons college en uw raad over mogelijke uitbreidingen van het Kindpakket, 
zoals gratis verstrekken van een ID-kaart, deelnemen aan het ANWB fietsenplan.   

In vervolg op de uitgevoerde evaluatie door KWIZ is, gelet op de financiële status (artikel 
12) van de gemeente, aan KWIZ gevraagd om een minimaeffectrapportage op te stellen. 
Deze rapportage dient om zicht te krijgen op de inkomenseffecten van mogelijke 
beleidsaanpassingen die de gemeente Vlissingen kan en wil doen. 
Onderzocht is:

1. Welke inkomenseffecten op de bestedingsruimte van huishoudens optreden na 
werkaanvaarding vanuit bijstand?
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2. Wat zijn de financiële effecten op het inkomen van minimahuishoudens van zowel 
gemeentelijke regelingen als landelijk?
3. Wat is het effect van verruiming van inkomensgrenzen van met name op zorg en 
jongeren gerichte voorzieningen.  

Uit de rapportage van KWIZ blijkt dat meerpersoonshuishoudens (met en zonder kinderen) 
die niet pensioengerechtigd zijn de minste financiële ruimte hebben voor uitgaven. De 
gemeentelijke inkomensondersteuning vanuit het lokale armoedebeleid heeft een belangrijk 
effect op de bestedingsruimte van de minima. Er zijn wel verschillen. Voor gezinnen met 
kinderen zijn die het grootst omdat zij ook een beroep kunnen doen op het jeugdsportfonds 
en het jeugdcultuurfonds. Sommige huishoudens gaan er niet of slechts in beperkte mate 
op vooruit bij inkomensstijging (armoedeval). Dit geldt vooral voor de 
meerpersoonshuishoudens en dan met name de meerpersoonshuishoudens met kinderen. 
KWIZ geeft een aantal adviezen om armoedeval te verkleinen en meer kinderen kunnen 
participeren. Zo kan de inkomensgrens van de collectieve zorgverzekering gemeenten 
(CZG) verhoogd worden tot 130%. Dit geldt ook voor de inkomensgrens voor het 
Jeugdsport en het Jeugdcultuurfonds (naar 130%).

Uit de jaarstukken 2016 Orionis blijkt dat voor Vlissingen de uitgaven armoedebeleid ten 
opzichte van de begroting substantieel is toegenomen (ongeveer € 225.000 hoger). De 
toegenomen uitgaven over 2016 hebben gevolgen voor de begroting 2017 en verder. Bij de 
2e begrotingswijziging 2017 van Orionis zijn de lasten voor het armoedebeleid voor de 
gemeente Vlissingen verhoogd. Er zijn meer mensen die gebruik maken van de regelingen 
armoedebeleid en bij het armoedebeleid is er ook een aantal open-einde regelingen. De 
effecten van de verhoogde uitgaven werken door in de begroting 2017 en verder. 
Als gevolg van de 2e begrotingswijziging van Orionis, zijn de extra rijksmiddelen voor 
armoedebestrijding structureel aan de begroting toegevoegd om de substantieel 
toegenomen uitgaven op het armoedebeleid te dekken. Dit betekent dat er voor 2017 geen 
ruimte is voor nieuw armoedebeleid. Op basis van de jaarresultaten over 2017 kan begin 
2018 onderzocht worden of er mogelijkheden zijn voor verruiming van het armoedebeleid. 
De aanbevelingen uit de minimaeffectrapportage zullen wij dan betrekken bij eventuele 
verruiming van het beleid.

Met onze brief hebben wij SCW meegedeeld dat, gelet op het bovenstaande, er geen 
ruimte is in 2017 voor nieuw beleid.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar
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