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Inleiding 

Gemeentelijke overheden hebben nadat de nieuwe Participatie wet van kracht is 
geworden meer mogelijkheden gekregen om hun lokale armoedebeleid beleid vorm te 
geven. Om zicht te krijgen op de inkomenseffecten van de beleidsaanpassingen die de 
gemeente Vlissingen voornemens is door te voeren is besloten hier onderzoek naar uit te 
laten voeren. 
 
In deze rapportage worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

 hoe groot is de bestedingsruimte van huishoudens met inkomens op het wettelijke 
sociale minimum en in welke mate draagt het lokale armoedebeleid hier aan bij; 

 welke inkomenseffecten op de bestedingsruimte van huishoudens treden er op na 
werkaanvaarding vanuit een uitkeringssituatie; 

 wat zijn de financiële effecten op het inkomen van minimahuishoudens van zowel 
gemeentelijke regelingen als landelijke toeslagen?; 

 wat is het effect van verruiming van de inkomensgrenzen van met name op zorg en 
jongeren gerichte voorzieningen en welek kosten zijn hier mee gemoeid? 

 
Opzet van het onderzoek 
Met behulp van landelijke inkomensnormen, landelijke toeslagen en informatie over 
gemeentelijke regelingen is per huishoudtype het inkomen bepaald. Voor de vaste uitgaven 
wordt uitgegaan van cijfers van het Nibud. Voor de andere uitgaven is waar mogelijk gebruik 
gemaakt van lokale tarieven. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 geven de we doelgroepen en het gebruik van regelingen in de gemeente in het 
jaar 2015 weer. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de inkomenseffecten beschreven bij een 
maximaal gebruik van zowel de landelijke als de lokale inkomensondersteunende regelingen. 
In hoofdstuk 3 geven we inzicht in de effecten van verruiming van de inkomensnormen voor een 
aantal lokale regelingen. In bijlage I wordt de onderzoeksmethodiek beschreven. Bijlage II bevat 
de inkomenseffecttabellen die per huishoudtype zijn opgesteld. 
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1. Doelgroep en gebruik inkomensvoorzieningen 

In dit hoofdstuk gaan we in op het gebruik en bereik van de inkomensondersteunende en 
participatie bevorderende voorzieningen die de gemeente Vlissingen kent. 
 
De volgende tabel geeft de regelingen en inkomensgrenzen ten opzichte van voorzieningen 
weer, waar huishoudens met lage inkomens in Vlissingen gebruik van kunnen maken. 
 

Tabel 1.1.1 Inkomensgrenzen voorzieningen in 2017 en omvang doelgroep 

Categorie Inkomensgrens Doelgroep Regelgeving 

Kwijtschelding 100% 2.474 landelijk/gemeentelijk 
Bijzondere bijstand 110% 2.775 landelijk/gemeentelijk 
Individuele inkomenstoeslag 110% 1.028 landelijk/gemeentelijk 
Collectieve zorgverzekering 110% 2.775 gemeentelijk 
Fonds cultuur sport en onderwijs 110% 2.775 gemeentelijk 
Chronisch ziek en gehandicapt 110% onbekend gemeentelijk 
Jeugdsportfonds 120% 901 kinderen gemeentelijk 
Jeugdcultuurfonds1 120% 901 kinderen gemeentelijk 

 
Onder de landelijke voorzieningen voor het minimabeleid vallen de kwijtschelding, de bijzondere 
bijstand en de individuele inkomenstoeslag. Voor elk van deze voorzieningen kunnen, binnen 
bepaalde grenzen lokale uitvoeringsregels gelden. In Vlissingen kunnen minima als zij aan de 
daarvoor geldende criteria voldoen naast de landelijke voorzieningen ook gebruik maken van 
vier lokale regelingen. 

1.1. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

De doelgroep voor de kwijtschelding bestaat uit huishoudens met een inkomen tot maximaal 
100 procent van het voor dat huishoudtype geldende sociale minimum. In Vlissingen kunnen 
huishoudens kwijtschelding aanvragen van de gemeentelijke afvalstoffenheffing, 
rioolafvoerrechten en waterschapsbelasting. 
 

Tabel 1.2.1 Bereik kwijtschelding1 

Categorie  

Doelgroep 2.474 
Gebruik kwijtschelding 1.656 
Percentage bereik 67% 

 
In 2015 is aan 1.656 huishoudens kwijtschelding verstrekt, dit is 67 procent van de doelgroep. 

1.2. Bijzondere bijstand 

Het bijzondere bijstandsbeleid van de gemeente Vlissingen is erop gericht om mensen die 
bijzondere noodzakelijke kosten hebben en deze niet zelf kunnen betalen, te ondersteunen. De 
gemeente beoordeelt in iedere aanvraag afzonderlijk of er sprake is van bijzondere 
omstandigheden. De primaire doelgroep bestaat uit 2.775 huishoudens met een inkomen tot 
maximaal 110 procent van de bijstandsnorm. 
 

Tabel 1.3.1 Bereik bijzondere bijstand 

Categorie  

Doelgroep 2.775 
Gebruik bijzondere bijstand 830 
Percentage bereik 30% 

 

                                                      
1 Het Jeugdcultuurfonds zal in de loop van dit jaar als nieuwe regeling worden ingevoerd.  
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In 2015 hebben 830 huishoudens één of meerdere keren gebruik gemaakt van de individuele 
bijzondere bijstand, ofwel 30 procent van de doelgroep.  

1.3. Individuele inkomenstoeslag 

Deze voorziening is bedoeld voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van een inkomen op 
bijstandsniveau. In Vlissingen behoort iedereen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde 
leeftijd, die gedurende drie jaar een inkomen heeft tot maximaal 110 procent van de 
bijstandsnorm tot de doelgroep. Verder geldt als voorwaarde voor toekenning dat er geen 
perspectief op inkomensverbetering door werkaanvaarding (meer) mag zijn. De doelgroep 
bestaat uit 1.028 huishoudens. 

Tabel 1.3.1 Tabel 2.4.1 Bereik individuele inkomenstoeslag 

Categorie  

Doelgroep 1.028 
Gebruik individuele inkomenstoeslag 789 
Percentage bereik 76% 

 

In 2015 hebben 789 huishoudens gebruik gemaakt van deze toeslag. Afgezet tegen de groep 
die 3 jaar een inkomen tot 110 procent Wsm heeft is dit een bereik van 76 procent. 

1.4. Collectieve zorgverzekering 

De gemeente Vlissingen heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten met zorgverzekeraar 
CZ. Tot de doelgroep behoren alle huishoudens met een inkomen tot maximaal 110 procent 
Wsm en een vermogen binnen de bijstandsnormen. De verzekering biedt korting op de premie 
voor de basis- en de aanvullende verzekering. Deelnemers kunnen kiezen uit twee pakketten. 
De doelgroep bestaat uit 2.775 huishoudens.  

Tabel 1.5.1 Bereik collectieve zorgverzekering 

Categorie  

Doelgroep 2.775 
Gebruik zorgverzekering 826 
Percentage gebruik 30% 

 
In 2015 hebben 826 huishoudens gebruik gemaakt van de collectieve zorgverzekering, wat 
neerkomt op een bereik van 30 procent onder de doelgroep. 

1.5. Fonds cultuur, sport en onderwijs 

Het fonds cultuur, sport en onderwijs is bedoeld om sportieve, culturele, recreatieve en 
educatieve activiteiten mogelijk te maken. De regeling wordt uitgevoerd door per gezinslid 
jaarlijks ineens een bedrag te verstrekken. Minima kunnen een bijdrage krijgen voor onder 
andere lidmaatschapskosten van een vereniging, abonnementsgeld voor de bibliotheek en 
zwembadkaarten. De doelgroep bestaat uit 2.775 huishoudens met een inkomen tot maximaal 
110 procent Wsm.. 

Tabel 1.6.1 Bereik fonds cultuur, sport en onderwijs 

Categorie  

Doelgroep  2.775 
Gebruik 1.129 
Percentage gebruik 41% 

 
In totaal hebben 1.129 huishoudens in het jaar 2015 een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. 
Daarmee is 41 procent van de doelgroep bereikt. 
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1.6. Chronisch zieken en gehandicapten 

Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak extra kosten vanwege hun ziekte of handicap 
Minima met een inkomen tot 110 procent kunnen hiervoor één keer per jaar bijzondere bijstand 
aanvragen bij de gemeente. Omdat we niet weten hoeveel minima chronisch ziek of 
gehandicapt zijn kunnen we alleen het gebruik van deze regeling weergeven. 

Tabel 1.7.1 Gebruik chronisch zieken en gehandicapten 

Categorie  

Gebruik 413 

 
In totaal hebben 413 huishoudens in 2015 bijzondere bijstand ontvangen in het kader van hun 
chronische ziekte of handicap. 

1.7. Jeugdsportfonds 

Deze regeling is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met 
een inkomen tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm. Voor sport is er jaarlijks 
maximaal € 225 per kind beschikbaar. Dit geld kan gebruikt worden voor contributie of lesgeld, 
maar ook voor benodigdheden. Omdat we alleen de kinderen uit huishoudens met een inkomen 
tot 110 procent Wsm in beeld hebben geven we dit aantal weer bij de doelgroep. 

Tabel 1.8.1 Bereik Jeugdsportfonds 

Categorie  

Doelgroep kinderen 4-17 jaar 901 
Gebruik 510 
Percentage gebruik 57% 

 
In totaal hebben 510 kinderen in 2015 gebruikgemaakt van het Jeugdsportfonds, meer dan de 
helft van alle minimakinderen in de gemeente. Vergeleken met andere gemeenten die het 
Jeugdsportfonds aanbieden is dit een hoog bereik. 

1.8. Jeugdcultuurfonds 

Deze nieuwe regeling, die in de loop van dit jaar van kracht wordt is bedoeld voor kinderen in 
de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 120 procent van 
de bijstandsnorm. Voor cultuur is er jaarlijks maximaal € 450 per kind beschikbaar. Dit geld kan 
gebruikt worden voor contributie of lesgeld, maar ook voor benodigdheden. 
 
Net als bij het Jeugdsportfonds bestaat de doelgroep uit rond de 900 kinderen in de leeftijd van 
4 tot 17 jaar. Naar verwachting 20 procent van de doelgroep zal dit jaar gebruik gaan maken 
van deze voorziening. 
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2. Inkomenseffecten landelijk en lokaal beleid 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de effecten van landelijke toeslagen en het 
huidige lokale armoedebeleid op het inkomen van huishoudens met inkomens tot 
maximaal 130 procent van het sociaal minimum. Ook geven we weer in welke mate het 
inkomen stijgt na werkaanvaarding vanuit een bijstandssituatie. 

2.1. Vrije bestedingen 

De volgende tabel geeft het bedrag per huishouden weer dat maandelijks, na aftrek van alle 
noodzakelijke lasten, overblijft om vrije bestedingen van te doen, zoals het betalen van sport, 
recreatie en sociale activiteiten. 
 
Tabel 2.1.1 Maandelijks beschikbaar bedrag vrije bestedingen per huishoudtype naar inkomen 

Huishoudtype 100% 
Wsm 

110%  
Wsm 

120% 
Wsm 

130%  
Wsm 

> 3 jaar  
100% 
Wsm 

Alleenstaande       

Exclusief gemeente 3 101 200 266 3 
Inclusief gemeente  88 141 200 266 120 
Alleenstaande ouder, 
2 kinderen       
Exclusief gemeente 125 244 345 445 125 
Inclusief gemeente  283 346 386 445 323 
Meerpersoons zonder 
kinderen       
Exclusief gemeente -59 75 147 186 -59 
Inclusief gemeente  76 154 147 186 121 
Meerpersoons, 
2 kinderen       
Exclusief gemeente -35 129 189 210 -35 
Inclusief gemeente  163 270 231 210 207 
Alleenstaande 
pensioengerechtigd      
Exclusief gemeente 132 242 353 458 132 
Inclusief gemeente  217 282 353 458 217 
Meerpersoons 
pensioengerechtigd      
Exclusief gemeente 70 221 353 463 70 
Inclusief gemeente  204 300 353 463 204 

 
De meeste huishoudens houden maandelijks geld over om vrij te besteden. Meerpersoons 
huishoudens zonder kinderen met inkomens tot 100 procent Wsm houden hier echter niet of 
nauwelijks geld meer voor over. Alleenstaande ouders en pensioengerechtigden hebben het 
meeste geld om te besteden aan vrije uitgaven. 
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Grafisch ziet het er als volgt uit. 
 
Figuur 2.1.1 Maandelijks beschikbaar bedrag vrije bestedingen per huishoudtype naar inkomen 

 
 
Het bedrag dat maandelijks overblijft voor vrije bestedingen verschilt aanzienlijk tussen de 
minimahuishoudens. Onder huishoudens met inkomens tot 130 procent Wsm zien we 
bijvoorbeeld dat een meerpersoonshuishouden met twee kinderen elke maand € 210 
overhoudt. Terwijl een alleenstaande ouder met twee kinderen van dezelfde leeftijd maandelijks 
€ 445 over houdt. 
 
Van de huishoudens die niet pensioengerechtigd zijn houden alleenstaande ouders het meest 
over voor het doen van vrije bestedingen. Zij maken minder kosten dan gezinnen met kinderen. 
Daarnaast daalt het bedrag dat zij van het Rijk aan toeslagen ontvangen bij het verkrijgen van 
meer inkomen minder snel dan bij meerpersoonshuishoudens. 
 
Meerpersoonshuishoudens (met en zonder kinderen) die niet pensioengerechtigd zijn hebben 
maandelijks de minste financiële ruimte voor vrije uitgaven. Zij hebben bijvoorbeeld hogere 
kosten als het gaat om huishoudelijke- en reserveringsuitgaven2 dan de andere huishoudens en 
deze extra kosten worden niet volledig door hun hogere inkomsten gecompenseerd. 

2.2. Maximale bijdrages Rijk en gemeente 

Mensen met een laag inkomen hebben recht op diverse toeslagen van het Rijk en op de 
minimaregelingen van de gemeente. De hoogte van de bijdrages hangt af van het inkomen dat 
men heeft en van het huishoudtype. De volgende figuur brengt de maximale bijdrages waar 
men maandelijks recht op heeft in beeld34.  
  

                                                      
2 Het Nibud hanteert voor deze huishoudens hoge(re) normbedragen. 
3 De bijdrage van het Rijk bestaat uit de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de 
kinderopvangtoeslag minus de kosten voor de kinderopvang. 
4 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de kwijtschelding van lokale belastingen, het Jeugdsportfonds, 
het Jeugdcultuurfonds, het fonds voor Sport Cultuur & Educatie en de totale korting op de collectieve 
zorgverzekering.  
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Figuur 2.2.1 Vergelijking maandelijkse bijdrages Rijk en gemeente 

 
 
Het bedrag dat mensen aan landelijke toeslagen kunnen ontvangen is veel hoger dan het 
bedrag van de gemeentelijke minimaregelingen. Per huishoudtype verschilt het in welke mate 
de toeslagen teruglopen indien men een hoger inkomen heeft. Bij meerpersoonshuishoudens 
loopt dit bedrag sneller terug dan bij andere huishoudens. 
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2.3. Effect gemeentelijke inkomensondersteuning 

In deze paragraaf worden de effecten van het lokale armoedebeleid weergegeven. De 
bedragen zijn een optelsom van gemeentelijke minimaregelingen en de kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen. Daarnaast staat voor elk huishoudtype het effect van deze bijdragen 
weergegeven. Dit is de verhouding tussen de inkomsten die worden verkregen vanuit de 
gemeentelijke regelingen en de maandelijkse uitgaven van het betreffende huishoudtype. 
 
Tabel 2.3.1 Maandelijkse bijdrage gemeentelijke ondersteuning en het effect op de uitgaven 

Huishoudtype 
100% 

Wsm 
Effect 

110% 

Wsm 
Effect 

120% 

Wsm 
Effect 

130% 

Wsm 
Effect 

Alleenstaande  85 7% 40 3% 0 0% 0 0% 
Alleenstaande 
ouder, 2 kinderen 158 9% 102 5% 42 2% 0 0% 
Meerpersoons 
zonder kinderen  135 8% 79 4% 0 0% 0 0% 
Meerpersoons, 2 
kinderen 197 9% 142 6% 42 2% 0 0% 
Alleenstaande, 
gepensioneerd 85 7% 40 3% 0 0% 0 0% 
Meerpersoons, 
gepensioneerd  135 8% 79 4% 0 0% 0 0% 

 
Te zien is dat zowel het bedrag als ook het effect aan gemeentelijke bijdragen per huishoudtype 
verschilt. Omdat gezinnen met kinderen ook aanspraak kunnen maken op het Jeugdsportfonds, 
en het Jeugdcultuurfonds is het effect van de bijdrage voor deze huishoudens het grootst. 

2.4. Inkomenseffecten na werkaanvaarding vanuit uitkeringssituatie 

Een hoger inkomen kan ten koste gaan van bijvoorbeeld de hoogte van de huur- en 
zorgtoeslag. Daarnaast kan een huishouden het recht op gemeentelijke voorzieningen 
verliezen. Hierdoor gaat een huishouden er bij een inkomensstijging per saldo niet of slechts in 
beperkte mate op vooruit. Dit wordt ook wel de armoedeval genoemd. 
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De volgende tabel geeft weer in hoeverre het maandelijkse besteedbare inkomen stijgt of daalt 
na werkaanvaarding vanuit een uitkeringssituatie. 
 

Tabel 2.3.1 Vergelijking maandelijkse inkomenspositie in euro’s  

Huishoudtype Netto 
inkomen 

Bijdrage 
Rijk 

Bijdrage 
gemeente 

Totaal 
inkomen 

Toename 
t.o.v.100% 

Toename 
t.o.v 100% 

Alleenstaande        

100% Wsm 983 308 85 1.376   

110% Wsm 1.081 308 40 1.429 52 4% 

120% Wsm  1.180 308 0 1.488 111 8% 

130% Wsm 1.278 276 0 1.554 177 13% 

Alleenstaande 
ouder, 2 kinderen       

100% Wsm 983 803 158 1.944   

110% Wsm 1.081 824 102 2.007 63 3% 

120% Wsm  1.180 826 42 2.047 104 5% 

130% Wsm 1.278 828 0 2.106 163 8% 

Meerpersoons 
zonder kinderen       

100% Wsm 1.404 440 135 1.979   

110% Wsm 1.544 433 79 2.056 78 4% 

120% Wsm  1.685 365 0 2.050 71 4% 

130% Wsm 1.825 264 0 2.089 111 6% 

Meerpersoons, 
2 kinderen       

100% Wsm 1.404 629 197 2.230   

110% Wsm 1.544 620 142 2.306 76 3% 

120% Wsm  1.685 572 42 2.298 68 3% 

130% Wsm 1.825 453 0 2.278 48 2% 

 
Geen enkel huishouden dat vanuit een bijstandssituatie gaat werken tegen een inkomen tussen 
de 110 en 130 procent Wsm gaat er in totaal inkomen evenredig op vooruit. Dit komt omdat de 
toename van netto inkomen leidt tot een afname van de bijdrage van het Rijk en de gemeente. 
Hieronder lichten we per huishoudtype de inkomensposities nader toe. 
 
Alleenstaanden 
Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit wanneer zij werk aanvaarden. Een alleenstaande 
die vanuit een bijstandssituatie werk aanvaardt waarbij hij 130 procent van het Wsm verdient, 
heeft maandelijks € 177 meer te besteden dan wanneer hij in de bijstand zit. Dit is gelijk aan 
een groei van 13 procent in inkomen. Deze totale inkomensgroei is wel lager dan de groei van 
30 procent aan netto inkomen (van € 983 naar € 1.278, een toename van € 295). Een 
alleenstaande met een inkomen van 130 procent heeft geen recht meer op gemeentelijke 
minimaregelingen en ontvangt € 32 minder aan toeslagen dan een alleenstaande in de bijstand. 
 
Alleenstaande ouder, 2 kinderen 
Een alleenstaande ouder houdt langer dan andere huishoudens recht op eenzelfde bedrag aan 
toeslagen vanuit het Rijk. Een alleenstaande ouder met een inkomen tot 130 procent Wsm 
ontvangt namelijk net zoveel aan huur- en zorgtoeslag als een alleenstaande ouder met een 
inkomen tot 100 procent Wsm (beide € 358). Daarnaast heeft een alleenstaande ouder die 
werkt recht op heffingskortingen. Uiteraard geldt ook voor deze huishoudens dat zij bij een 
hoger inkomen het recht op gemeentelijke minimaregelingen verliezen. Omdat huishoudens 
met kinderen meer aan gemeentelijke ondersteuning ontvangen dan huishoudens zonder 
kinderen, vallen zij ook meer terug in hun totale inkomen. Een alleenstaande ouder met een 
inkomen tot 100 procent Wsm kan maximaal € 158 aan gemeentelijke regelingen ontvangen. 
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Meerpersoons zonder kinderen 
Het totale inkomen van een meerpersoonshuishouden zonder kinderen stijgt met 6 procent 
(€ 111) als een van beide partners gaat werken tegen een loon gelijk aan 130 procent Wsm. Bij 
meerpersoonshuishoudens daalt de bijdrage vanuit het Rijk een stuk sneller dan bij andere 
huishoudtypen, wanneer het huishoudinkomen stijgt. Een meerpersoonshuishouden met een 
bijstandsuitkering ontvangt maandelijks € 440 aan landelijke toeslagen en dit daalt naar € 264 
bij een huishoudinkomen gelijk aan 130 procent Wsm.  
 
Meerpersoons met twee kinderen 
Meerpersoonshuishoudens met twee kinderen gaan er netto € 48 op vooruit wanneer een van 
beide partners vanuit een bijstandssituatie gaat werken tegen een loon van 130 procent Wsm. 
Het huishouden ontvangt dan maandelijks € 176 minder aan landelijke toeslagen en € 197 aan 
gemeentelijke regelingen. 
Voor deze huishoudens is het het meest profijtelijk om in zeer beperkte mate eigen inkomsten 
te genereren. Wanneer een van beide partners gaat werken tegen een loon van 110 procent 
Wsm gaat het huishouden er het meest op vooruit. In alle andere situaties is er sprake van een 
kleine armoedeval. 

2.5. Inkomenseffecten na werkaaanvaardig langdurige minima 

In de volgende figuur zetten we de gevolgen voor het inkomen op een rij indien een huishouden 
dat drie jaar of langer op bijstandsniveau leeft aan het werk gaat en een hoger inkomen krijgt. 
Voor deze groep geldt dat als het inkomen boven 110 procent Wsm uitkomt het recht op de 
individuele inkomenstoeslag vervalt. 
 
Figuur 2.5.1 Ontwikkeling maandelijkse inkomenspositie na werkaanvaarding langdurige 
minima 

 
 
Vergeleken met de huishoudens die korter dan drie jaar op een laag inkomen leven, gaan 
langdurige minima er minder op vooruit na werkaanvaarding. De reden hiervoor is dat zij het 
recht op de individuele inkomenstoeslag verliezen. Bij meerpersoons huishoudens met en 
zonder kinderen geldt ook hier dat ze met een armoedeval worden geconfronteerd. 
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3. Bevindingen 

In dit afsluitende hoofdstuk zetten we de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek op 
een rij. 

3.1. Financiële situatie minimahuishoudens verschilt aanzienlijk 

De volgende figuur geeft weer hoe groot het bedrag is dat minimahuishoudens maandelijks 
beschikbaar hebben voor vrije bestedingen. 
 
Figuur 3.1.1 Maandelijks vrij te besteden bedrag per huishoudtype 

 
 
Pensioengerechtigden houden maandelijks een aanzienlijk bedrag aan geld over om vrij te 
besteden dan niet-pensioengerechtigden. Daarnaast valt op dat alleenstaande ouders meer 
geld vrij te besteden hebben dan meerpersoonshuishoudens met kinderen. 

3.2. Armoedeval bij werkaanvaarding 

In een groot aantal gemeenten in Nederland leidt werkaanvaarding vanuit een bijstandssituatie 
op enig moment tot een absolute armoedeval in inkomen. Dit geldt vooral voor huishoudens die 
tussen de 120 en 130 procent van het Wsm (gaan) verdienen. Ook in Vlissingen verliezen met 
name gezinnen met kinderen een groot deel aan ondersteuning als zij een inkomen hoger dan 
120 procent Wsm verwerven. 
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De volgende figuur geeft aan in hoeverre een huishouden er in totaal (dus inclusief alle 
toeslagen en regelingen) op vooruit gaat als iemand in het huishouden gaat werken vanuit een 
bijstandssituatie. 
 
Figuur 3.2.1 Groei in totaal inkomen t.o.v. 100% Wsm bij werkaanvaarding 

 
 
Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit na werkervaring (13 procent bij een loon gelijk 
aan 130 procent Wsm). Het netto inkomen van een meerpersoonshuishoudens met kinderen bij 
een loon gelijk aan 130 procent is lager dan bij een loon gelijk aan 120 procent Wsm. Dit heeft 
te maken met het vervallen van het recht op het Jeugdsportfonds & Jeugdcultuurfonds. Bij de 
andere huishoudtypes stijgt het totaal inkomen wel, indien ze meer gaan verdienen. Werken 
loont voor hen dus wel. 

3.3. Werken (meer) lonend maken 

De gemeente kan een aantal maatregelen nemen om werken (meer) lonend te maken. In deze 
paragraaf werken we deze mogelijkheden uit. 
 
Invoering premiebeleid 
Met de invoering van de Participatiewet zijn de mogelijkheden om premiebeleid te voeren sterk 
vergroot. Vooral voor meerpersoonshuishoudens is het invoeren van een dergelijke 
uitstroompremie naar werk een extra financiële prikkel om uit de uitkering te gaan. Het invoeren 
van premiebeleid in het eerste jaar na werkaanvaarding is een maatregel die kostentechnisch te 
overzien is en werken echt lonender maakt. 
 
Aanpassen zorgverzekering en Jeugdfondsen 
Als het gaat om het verkleinen van de armoedeval kan overwogen worden om de 
zorgverzekering open te stellen voor huishoudens met inkomens tot 130 procent Wsm. 
Bijkomend voordeel van deze aanpassing is dat minder huishoudens met lage inkomens zorg 
gaan mijden omdat zij de pakketten te duur vinden. Om huishoudens met kinderen tewgemoet 
te komen ligt het vootr de hand om ook de Jeugdfondsen open te stellen voor huishoudens met 
inkomens tot 130 procent Wsm. De volgende figuur geeft de inkomenseffecten van deze 
aanpassingen weer. 
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Figuur 3.3.1 Groei in totaal inkomen t.o.v. 100% Wsm bij uitbreiding zorgverzekering en 
Jeugdfondsen naar 130% Wsm. 

 
 
Na aanpassing van de regelingen voor de Jeugdfondsen en de zorgverzekering ontstaat voor 
alle huishoudtypen een consistent beeld waarbij alle inkomenverhogingen ook leiden tot netto 
meerinkomsten voor de betreffende huishoudens. De resultante van deze aanpassingen is dus 
dat een armoedeval voorkomen wordt, werken lonend wordt en huishoudens met kinderen 
meer mogelijkheden krijgen om maatschappelijk te participeren. 
 
Aanpassen zorgverzekering en fonds cultuur sport en onderwijs 
Een alternatieve mogelijkheid om tot aanpassingen over te gaan is het verhogen van de 
inkomensgrenzen voor het fonds cultuur, sport en onderwijs voor uitsluitend kinderen in 
combinatie met het verhogen van de inkomengrens voor de zorgverzekering. De volgende 
figuur geeft de inkomenseffecten van deze aanpassingen weer. 
 
Figuur 3.3.1 Groei in totaal inkomen t.o.v. 100% Wsm bij uitbreiding zorgverzekering en fonds 
cultuur, sport en onderwijs naar 130% Wsm. 

 
 
Ook na aanpassing van de regelingen cultuur, sport en onderwijs en de zorgverzekering 
ontstaat voor alle huishoudtypen een consistent beeld waarbij inkomenverhogingen leiden tot 
netto meerinkomsten voor de betreffende huishoudens. 
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Tenslotte 
Ook bij het verschuiven van inkomensgrenzen zal de armoedeval niet volledig verdwijnen, deze 
wordt alleen opgeschoven. Op een gegeven moment heeft een huishouden bij het verwerven 
van meer inkomen geen recht meer op gemeentelijke ondersteuning. Door niet voor alle 
regelingen dezelfde inkomensgrens te hanteren te houden valt niet in één keer het recht op alle 
regelingen weg. Omdat werken het minst lonend is voor meerpersoonshuishoudens met 
kinderen is het van belang de inkomensgrens voor regelingen voor kinderen zo ruim mogelijk te 
houden. 
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Bijlage I. Onderzoeksmethodiek inkomenseffecten 

In deze bijlage beschrijven we de methodiek om de effecten van lokale en landelijke 
voorzieningen te meten op het inkomen van huishoudens in de gemeente Vlissingen. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zes huishoudenstypen en vijf 
inkomensgroepen. We starten met een overzicht en een korte toelichting op de 
verschillende inkomensondersteunende regelingen die de gemeente Vlissingen op dit 
moment kent. 
 

Landelijke en lokale inkomensvoorzieningen 
Het minimabeleid bestaat uit landelijke en gemeentelijke regelingen. Onder de landelijke 
regelingen vallen onder andere de kinderbijslag en verschillende toeslagen die worden 
uitgevoerd door de belastingdienst. Ook de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen is een 
landelijke regeling die in medebewind door gemeentelijke organisaties wordt uitgevoerd. 
 
Daarnaast is er binnen een bepaalde bandbreedte lokaal beleid mogelijk op drie onderdelen: 

1. Individuele inkomenstoeslag; 
2. Individuele bijzondere bijstand; 
3. Minimaregelingen. 

 
Onderstaand beschrijven we alle inkomensondersteunende en participatie bevorderende 
regelingen die de gemeente Vlissingen kent. We beginnen met de wettelijk verplichte 
regelingen. 
 
Tabel B.1.1 Beschrijving wettelijke regelingen minimabeleid gemeente Vlissingen 

Omschrijving 
 

Inkomensgrens t.o.v. 
Wsm 

(maximaal) bedrag 

Kwijtschelding lokale heffingen 

Kwijtschelding van gemeentelijke 
afvalstoffenheffing, 
rioolafvoerrechten en 
waterschapsbelasting 

Tot 100 % Wsm of 
uitsluitend AOW-
inkomen. 

Rioolheffing € 70,87 
Afvalstoffenheffing € 323,12 
Watersysteemheffing  
€ 99,58 
 

Bijzondere bijstand 

Vergoeding van bijzondere en 
noodzakelijke extra kosten. 

Tot 110 % Wsm.   

Individuele inkomenstoeslag 

Extra inkomensondersteuning voor 
mensen die langdurig minima zijn 
en geen uitzicht hebben op werk. 
Bedoeld voor mensen tussen de 21 
jaar en de pensioengerechtigde 
leeftijd. 

Minimaal 3 jaar tot 110 
% Wsm 

Alleenstaande: 
€ 377 per kalenderjaar. 
Alleenstaande ouder: 
€ 480 per kalenderjaar. 
Meerpersoons huishouden: 
€ 537 per kalenderjaar.  
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Naast deze verplichte regelingen voor minima kunnen minima in de gemeente Vlissingen ook 
van de volgende lokale regelingen gebruikmaken. 
 
Tabel B.I.1 Beschrijving lokale regelingen minimabeleid gemeente Vlissingen 

Omschrijving  
 

Inkomensgrens t.o.v. 
Wsm 

(maximaal) bedrag 

Collectieve zorgverzekering  

Minima kunnen gebruikmaken van 
de aanvullende collectieve 
zorgverzekering die de gemeente 
in samenwerking met CZ aanbiedt. 
Zij krijgen korting op zowel de 
basis- als de aanvullende 
verzekering.  

Gemeenten Start: tot 
110 % Wsm. 
 
Gemeenten Extra 
Uitgebreid:  
tot 110 % Wsm. 
 

 basisverzekering met 
Gemeenten Start  
€ 114,76 i.p.v. € 134,15. 

 basisverzekering met 
Gemeenten extra 
uitgebreid: € 128,57 i.p.v. 
€ 159,75.  

Jeugdsportfonds & Jeugdcultuurfonds 

Het fonds betaalt de contributie en 
eventuele attributen die nodig zijn 
om mee te doe aan sport en 
cultuur. Bedoeld voor kinderen 
tussen 4 en 18 jaar. 

Tot 120 % Wsm. per kalenderjaar: 

 Jeugdsportfonds: € 225 

 Jeugdcultuurfonds: € 450 

Fonds cultuur, sport en educatie 

Fonds dat sociale activiteiten 
mogelijk maakt. Bijvoorbeeld door 
een financiële bijdrage te 
verstrekken voor een lidmaatschap, 
om naar de bioscoop te gaan of om 
een dagje uit te kunnen. 

Tot 110 % Wsm. kinderen tot 18 jaar: 
basisschool: € 140,- p.p.p.j 
voortgezet onderwijs: max 
€ 260 p.p.p.j. 
personen vanaf 18 jaar: 

 max. € 115,- p.p.p.j 

Ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten 

Chronisch zieken of gehandicapten 
met hoge zorgkosten kunnen een 
financiële tegemoetkoming krijgen.  
 

Tot 110 % Wsm en niet 
meer vermogen dan 
voor bijstand is 
toegestaan. 

€ 180 per kalenderjaar. 

 

Huishoudens en inkomensgrenzen 

In deze rapportage wordt voor een aantal huishoudtypen de inkomenseffecten berekend. Het 
gaat om de volgende huishoudens: 

 alleenstaande, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd; 

 alleenstaande ouder, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, met twee kinderen 
(8 en 13 jaar); 

 meerpersoonshuishoudens, niet pensioengerechtigd, zonder kinderen (twee 
volwassenen); 

 meerpersoonshuishoudens, niet pensioengerechtigd, met twee kinderen (8 en 13 jaar); 

 alleenstaande, pensioengerechtigd; 

 meerpersoonshuishoudens, pensioengerechtigd (twee volwassenen). 
 

Inkomsten 
We maken in deze rapportage onderscheid in: 

 netto inkomsten uit werk of een uitkering of combinatie van beiden; 

 extra inkomsten uit landelijke regelingen: 
o huurtoeslag; 
o zorgtoeslag; 
o kindgebonden budget; 
o kinderopvangtoeslag; 
o heffingskorting; 
o kinderbijslag. 
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 extra inkomsten uit gemeentelijke regelingen: 

 kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen; 

 collectieve zorgverzekering; 

 individuele inkomenstoeslag; 

 Fonds cultuur, sport en educatie; 

 Jeugdsportfonds; 

 Jeugdcultuurfonds. 
 
Voor de jeugdfondsen gaan we er voor gezinnen met kinderen vanuit dat één kind gebruik 
maakt van het sportfonds en één kind gebruik maakt van het cultuurfonds. Verder rekenen we 
met een gemiddeld verstrekt bedrag van respectievelijk € 200 en € 300 per jaar voor deze 
voorzieningen. 
 
Verstrekkingen aan individuele bijzondere bijstand zijn niet opgenomen omdat deze worden 
verstrekt voor gemaakte extra kosten. Daarnaast is de compensatieregeling voor zorgkosten 
buiten beschouwing gelaten omdat deze in specifieke situaties wordt verstrekt. 
 
Bij de berekening van de inkomenseffecten wordt er vanuit gegaan dat een huishouden gebruik 
maakt van alle bovengenoemde regelingen en de maximale bedragen per regeling ontvangt. 
 

Uitgaven 

Inhoudelijk gezien zijn er vier soorten uitgaven te onderscheiden: 

 vaste lasten. Dit zijn uitgaven die regelmatig terugkomen. Er ligt meestal een contract 
aan ten grondslag. Voorbeelden zijn huur, energiekosten en verzekeringen; 

 reserveringsuitgaven. Dit zijn uitgaven die niet regelmatig voorkomen en waarvan de 
hoogte vooraf niet bekend is. Er moet in principe een bedrag voor gereserveerd 
worden. Voorbeelden zijn kosten voor inventaris en kleding; 

 huishoudelijke uitgaven. Dit zijn terugkerende uitgaven aan voeding, persoonlijke 
verzorging en dergelijke; 

 uitgaven voor vrije bestedingen. Dit zijn uitgaven voor openbaar vervoer, lidmaatschap 
van een sport of andere vereniging, lidmaatschap bibliotheek, een krant, zakgeld voor 
kinderen en recreatie. 

 
Voor de uitgaven is waar mogelijk uitgegaan van lokale tarieven. Voorbeelden hiervan zijn de 
huur, energiekosten, water en de lokale heffingen. De andere bedragen zijn gebaseerd op 
landelijke normbedragen van het Nibud. De normbedragen voor de kosten per type huishouden 
staan in het tabellenoverzicht in bijlage II van dit rapport vermeld. 
 

Aannames 

Voor de inkomsten en uitgaven van de huishoudens doen we de volgende aannames: 

 Voor alleenstaande ouders nemen we aan dat iemand met een inkomen tot de 
bijstandsnorm niet werkt en dus geen kinderopvang nodig heeft. Voor alleenstaande 
ouders met een hoger inkomen gaan we uit van 40 uur buitenschoolse opvang per 
maand voor het jongste kind tegen een tarief van € 7,00; 

 In een meerpersoonshuishouden met twee kinderen en een inkomen tussen de 100 en 
130 procent Wsm werkt slechts één van beide partners. Anders is het 
huishoudinkomen hoger. Daarom gaan we er vanuit dat deze huishoudens geen 
kinderopvang nodig hebben omdat één van beide partners thuis is voor de kinderen. 
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Bijlage II. Inkomenseffect tabellen 

In deze bijlage staan de inkomenseffect tabellen uitgaande van het landelijke en lokale 
pakket aan voorzieningen in het jaar 2017. De tabellen geven een overzicht van de 
maandelijkse inkomsten en uitgaven per type huishouden, bij gebruikmaking van alle 
landelijke en lokale regelingen. De bedragen die horen bij de huishoudelijke uitgaven en 
reserveringsuitgaven zijn afkomstig van het Nibud. 
 
Tabel BII.1 Alleenstaande zonder kinderen, niet pensioengerechtigd  

Categorie 
100% 

Wsm 

110% 

Wsm 

120% 

Wsm 

130% 

Wsm 

>3 jaar 

100% 

Wsm 

Inkomsten      
Netto inkomen 936 1.001 1.092 1.183 936 
Vakantietoeslag 47 80 87 95 47 
Heffingskortingen 0 0 0 0 0 
Huurtoeslag 220 220 220 188 220 
Zorgtoeslag 88 88 88 88 88 
Kinderbijslag 0 0 0 0 0 
Kindgebonden budget 0 0 0 0 0 
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0 0 
Fonds cultuur, sport en 
educatie 

8 8 0 0 8 

Jeugdsportfonds 0 0 0 0 0 
Jeugdcultuurfonds 0 0 0 0 0 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 31 
Totaal inkomsten 1.299 1.398 1.488 1.554 1.331 
      
Vaste lasten      
Huur  459 459 459 459 459 
Gas, water, elektra 92 92 92 92 92 
Telefoon, internet en kabel 62 62 62 62 62 
Gemeentelijke heffingen 0 46 46 46 0 
Collectieve zorgverzekering 129 129 160 160 129 
Overige verzekeringen 19 19 19 19 19 
Schoolkosten/ouderbijdrage/ 
buitenschoolse opvang 

0 0 0 0 0 

Vervoer 14 14 14 14 14 
Totaal vaste lasten 775 821 852 852 775 
      
Reserveringsuitgaven 180 180 180 180 180 
Huishoudelijke uitgaven 256 256 256 256 256 
Totaal uitgaven 1.211 1.257 1.288 1.288 1.211 
      
Blijft over voor vrije 
bestedingen 

88 141 200 266 120 

Vrije bestedingen  116 184 184 184 116 
Restant na vrije bestedingen -28 -43 16 82 4 
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Tabel BII.2 Alleenstaande ouder, niet pensioengerechtigd, 2 kinderen (8 en 13 jaar) 

Categorie 
100% 

Wsm 

110% 

Wsm 

120% 

Wsm 

130% 

Wsm 

>3 jaar 

100% 

Wsm 

Inkomsten      
Netto inkomen 936 1.001 1.092 1.183 936 
Vakantietoeslag 47 80 87 95 47 
Heffingskortingen 0 50 52 54 0 
Huurtoeslag 270 270 270 270 270 
Zorgtoeslag 88 88 88 88 88 
Kinderbijslag 175 175 175 175 175 
Kindgebonden budget 445 445 445 445 445 
Kinderopvangtoeslag 0 251 251 251 0 
Fonds cultuur, sport en 
educatie 29 29 0 0 29 
Jeugdsportfonds 25 25 25 0 25 
Jeugdcultuurfonds 17 17 17 0 17 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 40 
Totaal inkomsten 2.032 2.430 2.502 2.561 2.072 
      
Vaste lasten      
Huur  536 536 536 536 536 
Gas, water, elektra 169 169 169 169 169 
Telefoon, internet en kabel 62 62 62 62 62 
Gemeentelijke heffingen 0 56 56 56 0 
Collectieve zorgverzekering 129 129 160 160 129 
Overige verzekeringen 22 22 22 22 22 
Schoolkosten/ouderbijdrage/ 
buitenschoolse opvang 31 311 311 311 31 
Vervoer 39 39 39 39 39 
Totaal vaste lasten 988 1.323 1.355 1.355 988 
      
Reserveringsuitgaven 282 282 282 282 282 
Huishoudelijke uitgaven 479 479 479 479 479 
Totaal uitgaven 1.749 2.084 2.116 2.116 1.749 
      
Blijft over voor vrije 
bestedingen 283 346 386 445 323 
Vrije bestedingen  241 307 309 309 241 
Restant na vrije bestedingen 42 39 77 136 82 
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Tabel BII.3 Meerpersoonshuishouden zonder kinderen, niet pensioengerechtigd 

Categorie 
100% 

Wsm 

110% 

Wsm 

120% 

Wsm 

130% 

Wsm 

>3 jaar 

100% 

Wsm 

Inkomsten      
Netto inkomen 1.337 1.430 1.560 1.690 1.337 
Vakantietoeslag 67 114 125 135 67 
Heffingskortingen 0 0 0 0 0 
Huurtoeslag 270 267 224 158 270 
Zorgtoeslag 170 166 141 106 170 
Kinderbijslag 0 0 0 0 0 
Kindgebonden budget 0 0 0 0 0 
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0 0 
Fonds cultuur, sport en 
educatie 

17 17 0 0 17 

Jeugdsportfonds 0 0 0 0 0 
Jeugdcultuurfonds 0 0 0 0 0 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 45 
Totaal inkomsten 1.861 1.994 2.050 2.089 1.905 
      
Vaste lasten      
Huur  536 536 536 536 536 
Gas, water, elektra 138 138 138 138 138 
Telefoon, internet en kabel 62 62 62 62 62 
Gemeentelijke heffingen 0 56 56 56 0 
Collectieve zorgverzekering 257 257 320 320 257 
Overige verzekeringen 29 29 29 29 29 
Schoolkosten/ouderbijdrage/ 
buitenschoolse opvang 

0 0 0 0 0 

Vervoer 28 28 28 28 28 
Totaal vaste lasten 1.050 1.105 1.168 1.168 1.050 
      
Reserveringsuitgaven 279 279 279 279 279 
Huishoudelijke uitgaven 456 456 456 456 456 
Totaal uitgaven 1.785 1.840 1.903 1.903 1.785 
      
Blijft over voor vrije 
bestedingen 

76 154 147 186 121 

Vrije bestedingen  173 241 241 241 173 
Restant na vrije bestedingen -97 -87 -94 -55 -52 
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Tabel B.II.4 Meerpersoonshuishouden, niet pensioengerechtigd, 2 kinderen (8 en 13 jaar) 

Categorie 
100% 

Wsm 

110% 

Wsm 

120% 

Wsm 

130% 

Wsm 

>3 jaar 

100% 

Wsm 

Inkomsten      
Netto inkomen 1.337 1.430 1.560 1.690 1.337 
Vakantietoeslag 67 114 125 135 67 
Heffingskortingen 0 32 32 32 0 
Huurtoeslag 270 267 224 158 270 
Zorgtoeslag 170 166 141 106 170 
Kinderbijslag 175 175 175 175 175 
Kindgebonden budget 189 187 175 157 189 
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0 0 
Fonds cultuur, sport en 
educatie 38 38 0 0 38 
Jeugdsportfonds 25 25 25 0 25 
Jeugdcultuurfonds 17 17 17 0 17 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 45 
Totaal inkomsten 2.287 2.450 2.473 2.453 2.332 
      
Vaste lasten      
Huur  536 536 536 536 536 
Gas, water, elektra 184 184 184 184 184 
Telefoon, internet en kabel 62 62 62 62 62 
Gemeentelijke heffingen 0 56 56 56 0 
Collectieve zorgverzekering 257 257 320 320 257 
Overige verzekeringen 30 30 30 30 30 
Schoolkosten/ouderbijdrage/ 
buitenschoolse opvang 31 31 31 31 31 
Vervoer 53 53 53 53 53 
Totaal vaste lasten 1.153 1.209 1.271 1.271 1.153 
      
Reserveringsuitgaven 377 377 377 377 377 
Huishoudelijke uitgaven 594 594 594 594 594 
Totaal uitgaven 2.124 2.180 2.242 2.242 2.124 
      
Blijft over voor vrije 
bestedingen 163 270 231 210 207 
Vrije bestedingen  298 365 366 366 298 
Restant na vrije bestedingen -135 -95 -135 -156 -91 
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Tabel BII.5 Alleenstaande, pensioengerechtigd  

Categorie 
100% 

Wsm 

110% 

Wsm 

120% 

Wsm 

130% 

Wsm 

>3 jaar 

100% 

Wsm 

Inkomsten      
Netto inkomen 1.051 1.124 1.227 1.329 1.051 
Vakantietoeslag 53 90 98 106 53 
Heffingskortingen 0 0 0 0 0 
Huurtoeslag 222 222 222 217 222 
Zorgtoeslag 88 88 88 88 88 
Kinderbijslag 0 0 0 0 0 
Kindgebonden budget 0 0 0 0 0 
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0 0 
Fonds cultuur, sport en 
educatie 

8 8 0 0 8 

Jeugdsportfonds 0 0 0 0 0 
Jeugdcultuurfonds 0 0 0 0 0 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 
Totaal inkomsten 1.422 1.533 1.635 1.740 1.422 
      
Vaste lasten      
Huur  459 459 459 459 459 
Gas, water, elektra 113 113 113 113 113 
Telefoon, internet en kabel 62 62 62 62 62 
Gemeentelijke heffingen 0 46 46 46 0 
Collectieve zorgverzekering 129 129 160 160 129 
Overige verzekeringen 13 13 13 13 13 
Schoolkosten/ouderbijdrage/ 
buitenschoolse opvang 

0 0 0 0 0 

Vervoer 11 11 11 11 11 
Totaal vaste lasten 787 833 864 864 787 
      
Reserveringsuitgaven 180 180 180 180 180 
Huishoudelijke uitgaven 238 238 238 238 238 
Totaal uitgaven 1.205 1.251 1.282 1.282 1.205 
      
Blijft over voor vrije 
bestedingen 

217 282 353 458 217 

Vrije bestedingen  116 159 162 162 116 
Restant na vrije bestedingen 101 123 191 296 101 
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Tabel BII.6 Meerpersoonshuishouden, pensioengerechtigd  

Categorie 
100% 

Wsm 

110% 

Wsm 

120% 

Wsm 

130% 

Wsm 

>3 jaar 

100% 

Wsm 

Inkomsten      
Netto inkomen 1.436 1.536 1.676 1.815 1.436 
Vakantietoeslag 72 123 134 145 72 
Heffingskortingen 0 0 0 0 0 
Huurtoeslag 274 274 274 255 274 
Zorgtoeslag 170 170 152 130 170 
Kinderbijslag 0 0 0 0 0 
Kindgebonden budget 0 0 0 0 0 
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0 0 
Fonds cultuur, sport en 
educatie 

17 17 0 0 17 

Jeugdsportfonds 0 0 0 0 0 
Jeugdcultuurfonds 0 0 0 0 0 
Individuele inkomenstoeslag 0 0 0 0 0 
Totaal inkomsten 1.969 2.119 2.236 2.345 1.969 
      
Vaste lasten      
Huur  536 536 536 536 536 
Gas, water, elektra 169 169 169 169 169 
Telefoon, internet en kabel 62 62 62 62 62 
Gemeentelijke heffingen 0 56 56 56 0 
Collectieve zorgverzekering 257 257 320 320 257 
Overige verzekeringen 16 16 16 16 16 
Schoolkosten/ouderbijdrage/ 
buitenschoolse opvang 

0 0 0 0 0 

Vervoer 22 22 22 22 22 
Totaal vaste lasten 1.062 1.118 1.180 1.180 1.062 
      
Reserveringsuitgaven 279 279 279 279 279 
Huishoudelijke uitgaven 423 423 423 423 423 
Totaal uitgaven 1.764 1.820 1.882 1.882 1.764 
      
Blijft over voor vrije 
bestedingen 

204 300 353 463 204 

Vrije bestedingen  167 217 219 219 167 
Restant na vrije bestedingen 37 83 134 244 37 

 


