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Toelichting:
Binnen onze gemeente hebben wij een prachtig minimabeleid waar ouders voor hun kinderen 342 euro
per kind aan kunnen vragen om te sporten en culturele activiteiten mee te betalen. Op de gemeentelijke
website is er onlangs een verbetering doorgevoerd om de aanvragen ook simpeler en toegankelijker te
maken. Men kan met Digid aanvragen en er is een formulier te downloaden die thuis kunt invullen. Dit
alles om te zorgen dat zo veel mogelijk de mensen die in aanmerking komen te stimuleren een aanvraag
te doen.
Gezinnen en inwoners met een inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm kunnen een aanvraag doen.
De richtbedragen staan ook keurig op de website. Per 1 juli 2021 zijn de bedragen weer aangepast naar
de nieuwe normen maar staan nu anders aangegeven op de website. De bedragen worden nu vermeld
inclusief het vakantiegeld. Voor 1 juli 2021 werden alleen de netto bedragen genoemd. Hier hebben wij
wat vragen over.
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

Bij de toetsing of iemand in aanmerking komt voor de minimabijdrage, moet er dan rekening
gehouden worden met het vakantiegeld als inkomen?
Antwoord:
Ja. De Verordening bijdrageregeling minima 2018 noemt drie voorwaarden om in aanmerking te komen
voor een bijdrage. Eén van de voorwaarden is dat het inkomen minder is dan 120% van het sociaal
minimum. Het sociaal minimum is de, afhankelijk van de gezinssituatie geldende, actuele
bijstandsnorm zoals genoemd in de Participatiewet en deze norm is inclusief vakantietoeslag.
Om het recht op een bijdrage vast te stellen vergelijkt het college het inkomen van de aanvrager –
inclusief vakantietoeslag – met de inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum. In deze
werkwijze is niets veranderd. In de communicatie naar de inwoners is nu echter voor de helderheid
vermeld dat deze norm inclusief vakantiegeld is.

2.

De meeste mensen ontvangen een keer per jaar het vakantiegeld en moeten nu gaan rekenen of ze
nog wel in aanmerking kunnen komen. Werpt dit niet een hogere drempel op?
Antwoord:
Bij het indienen van de aanvraag, ongeacht of dit digitaal dan wel via de papieren versie is, wordt
gevraagd om een beperkt aantal bewijsstukken mee te sturen, waaronder een specificatie van het
loon, het pensioen of de uitkering. In de meeste gevallen staat hier de reservering van de
vakantietoeslag op vermeld. Aan de hand van deze gegevens kan het college het inkomen inclusief

vakantietoeslag vaststellen.
Daar waar geen bedrag of percentage vakantietoeslag staat vermeld, kan het college dit zelf aan de
hand van vastgestelde rekenregels berekenen. Op deze wijze wordt steeds een zo zuiver mogelijke
vergelijking gemaakt tussen het inkomen van de aanvrager en eerdergenoemde inkomensgrens.
3.

Op de papieren versie van het aanvraagformulier wordt niet gevraagd om het vakantiegeld ook bij
het netto-inkomen aan te geven. Werkt dit niet verwarrend?
Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 2.

4.

Om een laptop aan te vragen voor een kind die naar het voortgezet onderwijs gaat moet je een
kopie van de inschrijving van de school overleggen. Is dit niet tegenstrijdig met het regel luw en
uitgaan van vertrouwen principe wat wij hanteren?
Antwoord:
Om het recht op een bijdrage, in de vorm van een financiële vergoeding of een verstrekking in natura,
te kunnen vaststellen, vraagt het college slechts een minimale hoeveelheid bewijsstukken. Het
overleggen van een kopie van de inschrijving op een school lijkt het college in die zin niet onredelijk
en in strijd met het regelluwe karakter van deze bijdrageregeling.
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