
  

 

 

 
  

  
 

  
 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

Gemeenteraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV  Vlissingen 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
2142075 / 2149793 20 juli  2022 

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
H Hoogedoorn Paul Krugerstraat 1 +31118729654 

ONDERWERP 
Herziening minimabeleid 

Geachte raad, 

Met deze brief wordt u geïnformeerd over een onderzoek naar het huidige minimabeleid van 
gemeente Vlissingen. 

Aanleiding 
Het vigerende beleid is gedateerd, dit plan was namelijk opgesteld voor het tijdsbestek 
tussen 2015 en 2018. Om het huidige beleid te kunnen herzien ofwel herijken, is het van 
belang om inzicht te krijgen in de doelgroep, het bereik en de effecten van de huidige 
minimaregelingen alsook de aansluiting op de behoeften van de doelgroep. 

Onderzoek 
Om dit te kunnen realiseren wordt er een onderzoek in de vorm van een armoedemonitor en 
enquête door het onderzoeksbureau Kwiz uitgevoerd. Bij het onderzoek worden ook de 
huidige trends van gestegen energieprijzen en inflatie betrokken. In het verleden, in 2016, is 
er door hetzelfde onderzoeksbureau ook een armoedemonitor en enquête uitgevoerd. Om 
ook een vergelijk met het onderzoek uit het verleden te kunnen maken, is er gekozen om 
een onderzoek op gelijke wijze te laten uitvoeren. 

Betrokkenen 
Het onderzoek wordt in gezamenlijkheid met de andere twee Walcherse gemeenten 
uitgevoerd. Bij het onderzoek worden inwoners, partijen vanuit het voorliggend veld, de 
Sociale Cliëntenraad Walcheren en Orionis Walcheren betrokken. Hierbij wordt de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) strikt gevolgd. 

Kanttekening 
De uitkomsten van het onderzoek zouden mogelijk kunnen aangeven dat er meer behoefte 
is aan aanvullende regelingen of een verhoging van bepaalde regelingen. Hier kan een 
kostenplaatje aan vast hangen. Gezien de bezuinigingsopgave van gemeente Vlissingen op 
het sociaal domein, is het aannemelijk dat niet alle uitkomsten uit het onderzoek ook 
daadwerkelijk tot aanpassing of een wijziging zouden kunnen leiden. Het uitgangspunt is 
dan ook om de resultaten van het onderzoek te gebruiken binnen de mogelijkheden van het 
beschikbare budget. 
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Vervolg 
De uitkomsten van het onderzoek worden als basis gezien voor de herziening van het 
minimabeleid. De resultaten worden naast het huidige beleidsplan, de resultaten van het 
eerder uitgevoerde onderzoek en de bezuinigingsopgave van gemeente Vlissingen op het 
sociaal domein gelegd om onder andere bestaande regelingen tegen het licht te kunnen 
houden en het huidige armoedebeleid waar nodig te kunnen herijken. De verwachting is dat 
er in december 2022 de eerste resultaten verwacht kunnen worden. Deze uitkomsten zullen 
met u gedeeld worden. 

Hoogachtend, 

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

drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
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