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Samenvatting
Het huidige minimabeleid van de gemeente Asten is vastgesteld in 2008. Hoewel er
tussentijds wel enkele aanpassingen hebben plaatsgevonden is het goed om een nieuw
minimabeleid te maken en te laten vaststellen. Om te komen tot een goed onderbouwd
en breed gedragen beleidsnotitie is het wenselijk om zoveel mogelijk signalen op te halen
bij diverse organisaties. Graag willen we daarin ook uw commissie Burgers meenemen.
Inleiding
Hieronder staan de bestaande minimaregelingen per 1-1-2017 van de gemeente Asten
overzichtelijk genoemd. Daaronder staan vijf vragen die wij graag beantwoord willen
krijgen van uw commissie.
Bibliotheek pas
Drempel: 110% van het sociaal minimum en een max. vermogensgrens.
Regel: Volwassenen (18+) die bekend zijn bij Senzer krijgen een brief met een bon
waarmee ze voor € 12,- een jaar lid kunnen worden van de bibliotheek
Mensen die geen brief hebben gekregen maar wel in aanmerking denken te komen
kunnen naar het steunpunt Guido Asten voor een aanvraag.
Bijzondere Bijstand
Drempel: 110% van het sociaal minimum en een max. vermogensgrens.
Regel: mensen kunnen kosten vergoed krijgen die uitzonderlijk zijn, individueel en
noodzakelijk. Bijvoorbeeld rechtsbijstand, bewindvoeringskosten, bepaalde reiskosten.
BRMP (Bijdrage Regeling Maatschappelijke Participatie)
Drempel: 110% van het sociaal minimum en een max. vermogensgrens.
Regel: mensen krijgen jaarlijks een bijdrage van € 110,- per gezinslid, bedoelt voor
deelname aan de maatschappij, bijv uitstapje, schoolkamp, theaterbezoek, lidmaatschap
vereniging enz.

CAV (Collectief aanvullende Verzekering)
Drempel: 120% van het sociaal minimum
Regel: mensen die zich aanvullend verzekeren krijgen een groot deel van de extra
premie vergoed door de gemeente. Door een uitgebreid pakket zijn ze voor meer zaken
verzekerd, hebben ze minder eigen kosten en hebben ze minder vaak bijzondere bijstand
nodig.
IIT (Individuele Inkomens Toeslag was eerst Langdurigheidstoeslag)
Drempel: 110% van het sociaal minimum en een max. vermogensgrens.
Regel: Individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat één keer per jaar wordt
uitgekeerd. De toeslag is bedoeld voor mensen die langdurig moeten rondkomen van een
laag inkomen en geen uitzicht hebben op hogere inkomsten.
Mensen met een minimum of laag inkomen komen in aanmerking onder bepaalde
voorwaarden. (bijv. al drie jaar leven op sociaal minimumniveau)
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Drempel: 100% van het sociaal minimum en een max. vermogensgrens
Regel: als mensen (ook zelfstandigen en zzp-ers) niet boven het sociaal minimum
uitkomen dan kunnen zij kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen (geldt ook
voor zuiveringsheffing en watersysteemheffing van BSOB (Belasting Samenwerking Oost
Brabant)
Sport- en cultuurvoucher
Drempel: 110% van het sociaal minimum en een max. vermogensgrens.
Regel: voor kinderen tussen 4-18 jaar is per jaar een max. bedrag van € 200,beschikbaar om lid te worden van een verenigingen, welke is aangesloten bij deze
regeling.
Studie Toeslag
De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een beperking.
De overheid wil deze mensen stimuleren om naar school te gaan of een studie te
volgen. Omdat deze studenten door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan
kunnen hebben naast hun studie, kunnen zij een beroep doen op de individuele
studietoeslag.
Voedselbank
Drempel: De voedselbank hanteert de richtlijnen zoals deze door de landelijke
voedselbank zijn opgesteld. Zie hiervoor onderstaande website.
www.voedselbankdeurne.nl
Regel: de mensen uit Asten en Someren die in aanmerking komen kunnen wekelijks op
vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur een voedselpakket ophalen bij het uitdeelpunt van
voedselbank Deurne, locatie NWC clubgebouw aan de Beatrixlaan in Asten.

Andere initiatieven (niet door de gemeente)
• Elly & de minima ’s https://www.facebook.com/pages/elly-en-deminimas/816805235084381
• Stichting Leergeld, zie: http://www.leergeld-asten-someren.nl/
• Weggeefhoek Asten/Someren via facebook
• Stichting Mom2b http://stichtingmom2b.wixsite.com/stichtingmom2b
• ONA (kringloop) Industrielaan 8, 5721 Asten
• Een Aarde, (kringloop) Molenakkers 11, 5721 WR Asten
• Meerkosten.nl informatie over tegemoetkomingen via de belasting
• Repaircafé http://www.oniswelzijn.nl/index.php/samen-actief-in-je-dorp/repaircafe
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•

Gratis onder begeleiding van Sportstuif spelen voor kinderen van 5-12 jaar op
woensdag van 13.30 u – 15 u bij voetbalclub NWC. Contactpersoon: Joep Pouls
joep@sportstuif.nl

Wij vragen uw commissie om een antwoord te geven op onderstaande vragen:
1. Voldoet het huidige minimabeleid aan de behoefte van de minima ‘s binnen de
gemeente Asten?
Moeten er bijvoorbeeld extra regelingen komen voor kinderen (uitbreiding BRMP
alleen voor de kinderen)?
Moet de inkomensgrens worden verhoogd naar bijvoorbeeld 120%? De doelgroep
komt daarmee gelijk aan die van de CAV (Collectief Aanvullende Verzekering).
(Ook st. Leergeld en de gemeente Someren hanteren deze grens.)
Sport- en cultuurvoucher handhaven maar voor bredere inzet door cofinanciering
met st. Leergeld aan te gaan. Bijvoorbeeld ter bekostiging van particuliere
muzieklessen oid?
2. Waarin zou extra ondersteuning wenselijk zijn?
Een voorbeeld vanuit de gemeente Deurne : om armoedeval te voorkomen
ontvangen mensen die gaan werken de eerste twee jaar nog een individuele
Inkomens Toeslag.
3. Is inkomens ondersteuning alleen voldoende?
Uit de reacties die tot nu toe zijn opgehaald wordt gevraagd om coaching,
preventief mensen oppakken en meedenken. In het kader van de participatie zijn
er suggesties gedaan om meer in te zetten op projecten zoals bijv. een
gezamenlijke volkstuin waarbij mensen bezig zijn en daar ook nog een opbrengst
uit kunnen genereren. Een lopend project is het goedlopende repaircafé waar
mensen hun spullen gratis kunnen laten repareren.
4. Wat zijn de verbeterpunten?
Partijen die we al gesproken hebben geven aan dat de bekendheid van de
regelingen onvoldoende is. Dit gegeven hebben we al opgepakt, we hebben
overzichten van de minimaregelingen gemaakt en verspreid, we hebben flyers
gemaakt die worden meegegeven aan de cliënten en de website wordt/is
aangepast.
Ook vereenvoudiging van de teksten kan helpen om meer mensen te bereiken.
Ook hier wordt al over nagedacht bijv. in het kader van laaggeletterdheid.
5. Hoe kunnen we mensen (beter) bereiken?
Dit kan door te zorgen dat onze consulenten goed op de hoogte zijn en blijven van
onze minimaregelingen en via allerlei kanalen zoals scholen, verenigingen en
organisaties mensen te blijven informeren. Social media worden hierin ook
meegenomen. Heeft u hier nog andere suggesties over?

Wat willen we bereiken
Met de input van uw commissie gaan wij de richting bepalen hoe het nieuwe
minimabeleid er uit moet komen zien.
Wat gaan we daarvoor doen
De opgehaalde wensen en bedenkingen van alle geraadpleegde partijen meenemen in
een nieuwe beleidsnotitie en deze eind 2017 voorleggen aan de commissie/raad ter
vaststelling. In deze beleidsnotitie wordt ook de evaluatie van het huidige beleid
meegenomen en toegelicht.
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Mogelijke alternatieven
Een alternatief is om de minimaregelingen te harmoniseren binnen de peelgemeenten.
Het nadeel hiervan is dat dit niet op korte termijn haalbaar is en verwacht wordt dat dit
een heel moeizaam traject gaat worden omdat elke gemeente toch haar eigen regelingen
wil behouden. Bovendien hebben een aantal gemeenten hun minimabeleid kort geleden
opnieuw vastgesteld.
Voordeel is dat er meer eenduidige regelingen komen, voor de burgers helder en voor de
uitvoering een stuk gemakkelijker en dus minder tijdrovend en minder kans op fouten.
Op termijn – na afronding van de harmonisatie beleid bijzondere bijstand – zal hier zeker
naar gekeken worden.
Risico’s
Hoewel er extra gelden vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld is het van belang dat
u zich realiseert dat extra gebruik van de regelingen en eventuele uitbreiding van
regelingen extra gaan drukken op de financiële begroting.
Wat mag het kosten
Vanuit het Rijk is er een extra budget beschikbaar gesteld voor bestrijding van armoede
onder kinderen van € 60.406,Voor bestrijding van armoede onder ouderen is een extra budget beschikbaar gesteld van
€ 2.594,--

Opsteller: j.vandenbogaart@asten.nl
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