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1. Bereik Minimabeleid
Aanleiding
Naar aanleiding van de evaluatie van het minimabeleid in 2013 en de beleidswijzigingen ten
gevolge daarvan is een plan van aanpak opgesteld om het bereik van minimaregelingen te
vergroten. Het plan van aanpak is door de SDD in samenwerking met de gemeente Sliedrecht
ontwikkeld en in uitvoering genomen. In oktober 2013 is dit plan vervolgens Drechtstedelijk
vastgesteld.
Eerste resultaten
De gemeente Sliedrecht fungeert als “pilot”gemeente voor deze aanpak. Naast het actief benutten
van de reguliere voorlichtingsinstrumenten en directe mailing is ingezet op het informeren van
lokale organisaties en verenigingen. Vooropgesteld dat later dit jaar een totale evaluatie nog
regiobreed uitgevoerd en gepresenteerd gaat worden is door Sliedrecht gevraagd om een eerste
resultaatmeting van het effect van de inspanningen in Sliedrecht. Deze eerste gegevens geven een
bemoedigende indruk dat de aanpak het gewenste effect oplevert.
Uit de cijfers blijkt dat het bereik is toegenomen. De percentages in Sliedrecht liggen nu beduidend
hoger boven het gemiddelde in de Drechtsteden met uitzondering van het onderdeel Bonussen
Vrijwilligerswerk. Hoewel ook hier een toename is te zien zijn aantallen te gering daar conclusies
aan te verbinden. Het geeft wel aan op dit onderdeel alert te zijn.
Er van uitgaande dat het effect van de economische crisis binnen de Drechtsteden eenzelfde beeld
vertoont lijkt de (voorzichtige) conclusie te rechtvaardigen dat het plan van aanpak effect heeft.
Met name de forse toename van het gebruik van het SMS kinderfonds is opvallend. Het aantal
kinderen dat gebruik maakte van het SMS kinderfonds steeg in Sliedrecht met 40 % terwijl de
stijging regionaal 13,6% bedroeg. Ook het gebruik van het Persoonlijk Minima Budget en de
collectieve ziektekostenverzekering voor de aanvullende verzekering ligt beduidend boven het
gemiddelde.
Om u een indicatie te geven zie de voorlopige cijfers in onderstaande tabel:
Persoonlijk Minima Budget
Sliedrecht
Drechtsteden

2012

2013

stijging

181

202

11,60%

3.473

3.771

8,58%

Het aantal verstrekkingen Persoonlijk Minima Budget steeg in 2013 met 8,58%.
In Sliedrecht was de stijging 11,60% en daarmee hoger dan het gemiddelde.
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Bonussen vrijwilligerswerk
Sliedrecht
Drechtsteden

2012

2013

stijging

9

16

77,78%

147

307

108,84%

Het aantal verstrekkingen bonussen vrijwilligerswerk steeg in 2013 met 108,84%.
In Sliedrecht was de stijging 77,78% en daarmee lager dan het gemiddelde.
SMS kinderfonds, aantal bereikte kinderen
Sliedrecht
Drechtsteden

2012

2013

stijging

156

219

40,40%

2.931

3.329

13,60%

Het aantal kinderen dat gebruik maakte van het SMS kinderfonds steeg met 13,6 %
In Sliedrecht was dat 40,4 %, fors boven het gemiddelde
CVZ IZA-Cura
Sliedrecht
Drechtsteden

2012

2013

stijging

517

670

29,60%

8.000

9.585

19,80%

Het aantal verzekerden VGZ IZA Cura steeg in 2013 met 19,8 %.
In Sliedrecht was de stijging met 29,6 % hoger dan het gemiddelde
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