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Inleiding

Ook in de gemeente Coevorden kennen we armoede. Tien procent van de huishoudens in onze
gemeente leeft al zeker 1 jaar in armoede. Drie procent van de huishoudens leeft al langer dan
vier jaar in armoede1. Dat zijn cijfers die ons als gemeente zorgen baren, en die we serieus
nemen. De armoedeproblematiek vraagt om aandacht en gerichte inzet, waarin wij samen
optrekken met onze professionele- en vrijwillige partners. In dit beleidsplan schetsen we de
situatie van minima in de gemeente Coevorden, geven we onze visie weer en geven we aan
hoe we de doelgroep gaan ondersteunen.
Kaders
Samen met inwoners, vrijwilligers en professionals hebben we uitgangspunten geformuleerd
om vanuit een gezamenlijk gedachtegoed minima te ondersteunen. Als gemeente zijn we
een van de partners die deze uitgangspunten heeft ondertekend. Dit beleidsplan geeft onze
gemeentelijke visie weer en is tot stand gekomen met input vanuit de samenleving, in nauw
contact met inwoners, vrijwilligers en professionals. We hebben interviews gehouden met
minima in de hele gemeente, om te ontdekken waar zij zoal tegenaan lopen. Ook hebben we
gesprekken gevoerd met vrijwilligers en professionals.
De Adviesraad Sociaal Domein en de jongerenraad van Coevorden hebben advies gegeven
over dit beleidsplan. Zij zullen daarnaast nauw worden betrokken bij de uitvoering van dit plan,
evenals de inwoners en de partners.
Het ondersteunen van minima is onderdeel van het sociale domein. Bij de totstandkoming van
dit beleidsplan hebben we rekening gehouden met de kaders zoals gesteld in de visie op het
sociale domein (De Kracht van Coevorden) en in het bestuursprogramma Coevorden verbindt.
Terminologie
De termen minima en armoede worden vaak door elkaar heen gebruikt. Dit beleidsplan
richt zich op minima. Deze groep bestaat voor ons óók uit mensen die in armoede leven.
De doelgroep minima is echter meer dan dat. Het gaat om inwoners die door hun financiële
situatie beperkt mee kunnen doen in de samenleving en moeilijker toegang hebben tot hulp en
ondersteuning.
Leeswijzer
In hoofdstuk 1 schetsen we een beeld van de minima doelgroep in onze gemeente. We maken
daarbij gebruik van de interviews die zijn gehouden, de gesprekken met partners en lokale
en landelijke cijfers. Onze visie op de ondersteuning van minima vindt u terug in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3 gaat in op de aanpak die hoort bij deze visie en hoofdstuk 4 schetst de daarbij
behorende financiën.
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1.

Minima in beeld

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de doelgroep en specifiek de minima in de
gemeente Coevorden. Hoe ziet de groep er uit, waar hebben zij behoefte aan? Dit doen we aan
de hand van interviews die zijn gehouden en uitkomsten van bijeenkomsten die zijn gehouden
met vrijwilligers en professionals2. Ook de feiten en cijfers over de doelgroep spelen hierin een
rol. Onze visie, beschreven in het volgende hoofdstuk, is hierop gebaseerd.
In de inleiding gaven we al aan dat de doelgroep minima groter is dan alleen de groep mensen
die in armoede leeft. Minima zijn is voor ons niet alleen afhankelijk van een inkomensgrens,
maar breder. Het gaat om het welzijn van onze inwoners.
Niet alleen de leefsituatie, maar ook de financiële situatie bepaalt het welzijn van inwoners.
Financiële problemen kunnen leiden tot armoede en sociale uitsluiting. Bij sociale uitsluiting
raken mensen geïsoleerd en vervreemd van de samenleving, omdat ze niet mee kunnen doen
in de samenleving. Ze hebben bijvoorbeeld achterstand in de toegang tot hulpverlening en
zorginstanties en kunnen niet mee doen aan bijvoorbeeld verenigingen.
Onderstaande grafiek geeft het aantal huishoudens, personen en kinderen in onze gemeente
weer die leven in armoede.

Armoede in de gemeente Coevorden

Leeft in 2013 1 jaar in armoede

Leeft in 2013 minstens 4 jaar in armoede
*De cijfers uit bovenstaande grafiek zijn afkomstig van het CBS.

Het CBS trekt de conclusie dat huishoudens die door de economische crisis minder inkomen
hebben, hier (nog) niet bovenop komen.
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Welke organisaties dat zijn staat in bijlage 2.
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De sociaal economische structuur is in onze gemeente zwakker dan in de rest van Nederland.
Dat zien we terug in de cijfers. In vergelijking met het gemiddelde in Nederland leven in onze
gemeente bijvoorbeeld meer huishoudens in armoede.
Het CBS relateert in deze cijfers armoede aan inkomen. Inwoners en partners geven in
interviews en bijeenkomsten aan dat minima-zijn breder is dan alleen een inkomensgrens.
Door het hanteren van enkel een inkomensgrens vallen sommige huishoudens overal net
buiten, omdat hun inkomen net boven de grens ligt. Wij vinden iemand ook minima als hij of
zij niet mee kan doen in de samenleving en niet kan voorzien in dagelijkse levensbehoeften.
De doelgroep minima bestaat voor ons uit inwoners die door hun financiën beperkt sociaal,
cultureel of maatschappelijk mee kunnen doen in de samenleving van de gemeente Coevorden
en door hun financiële situatie moeilijker gebruik kunnen maken van hulp en ondersteuning. In
het volgende hoofdstuk gaan we verder op deze definitie in.
Een aantal groepen valt op in de interviews en de cijfers: gezinnen, inwoners met hoge
zorgkosten en inwoners die te maken hebben met de armoedeval.
Gezinnen
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen blijven vaker thuis dan kinderen met ouders
die meer te besteden hebben. Ze sporten minder, volgen minder vaak muziekles en gaan
minder vaak een dagje naar de speeltuin. Die activiteiten buiten de deur kosten namelijk geld.
Kinderen uit een laag-inkomensgezin nodigen ook minder vaak vrienden uit om bij hen thuis te
spelen of te blijven eten dan andere kinderen. Ruim één op de tien kinderen uit deze doelgroep
doet niet mee aan schoolactiviteiten waarvoor een eigen bijdrage nodig is, terwijl kinderen van
ouders met een hoger inkomen vrijwel altijd mee doen.
Ook minima in onze gemeente hebben hier mee te maken. Onderstaande citaten komen uit de
interviews die we hebben gehouden:
“Ik heb geen geld om de verjaardag van mijn dochter te vieren.
Ook is het vlak voordat mijn uitkering wordt gestort lastig om
mijn dochter fruit en drinken mee te geven naar school”
“Allerlei schoolkosten, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes zijn
voor ons moeilijk te betalen”.
Uit onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) blijkt dat in ruim 40 procent
van de gevallen van meldingen die bij de RvdK binnen komen financiële problemen van de
opvoeders een rol spelen. Het is één van de grootste risicofactoren voor kindermishandeling.
Het percentage kinderen dat in onze gemeente langer dan vier jaar in armoede leeft is
hoog. In Drenthe zijn de percentages alleen hoger in de gemeente Emmen en Assen. Ook
het aantal eenoudergezinnen met een laag inkomen valt op in onze gemeente. Het aantal
eenoudergezinnen dat al tenminste 1 jaar in armoede leeft is hoger dan het landelijk
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gemiddelde. Daarnaast is ook het percentage alleenwonenden dat langdurig in armoede leeft
hoger in onze gemeente dan in de rest van Drenthe.
Inwoners met hoge zorgkosten
Mensen met financiële moeilijkheden hebben vaker gezondheidsproblemen dan mensen die dat
niet hebben. Mensen met een lager inkomen gebruiken meer zorg en hebben hogere kosten
voor zorg. Ook hebben ze vaker psychische problemen en beperkingen in horen, zien en
bewegen.
Zorgkosten hebben veel te maken met leeftijd en inkomen. Hoe ouder mensen worden, hoe
meer zorgkosten ze hebben. Tegelijkertijd hebben ook mensen met een laag inkomen hogere
zorgkosten. Dit zijn vooral kosten voor geestelijke gezondheidszorg. Ook onze gemeente kent
een groep inwoners met veel zorgkosten. Dat weten we onder andere, omdat er in het jaar
2014 2200 inwoners waren met een uitkering op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten (WTCG). Dit was een inkomensafhankelijke bijdrage voor inwoners
met zorgkosten. Deze wet is per 2014 afgeschaft.
De Adviesraad sociaal domein heeft expliciet aandacht gevraagd voor onder andere deze
groep. Ook uit de interviews komt naar voren dat zorgkosten een probleem zijn. Veel mensen
geven aan dat vooral het betalen van het eigen risico lastig is:
“Mijn vrouw gaat niet meer naar de dokter, omdat het eigen
risico van mij betaald moet worden. Deze kosten drukken op
de maandelijkse uitgaven”.
Hoe groot deze groep precies is weten we niet. Wel weten we dat de zorgkosten per inwoner
in onze gemeente in vergelijking met Nederland hoog zijn. Dit geldt onder andere voor zorg op
basis van:
• de zorgverzekeringswet: in Coevorden €2.410 per verzekerde, in Nederland €2.238 per
verzekerde;
• kosten voor huisartsenzorg in Coevorden €183,- per verzekerde, in Nederland €149 per
verzekerde;
• kosten van medische specialistische zorg (dit zijn de kosten gemaakt door ziekenhuizen en
zelfstandige behandelcentra): in Coevorden €1.475 per verzekerde, in Nederland €1.288
per verzekerde.
Nibud constateert dat de eigen betaling voor zorgkosten de afgelopen jaren aanzienlijk is
gestegen voor chronisch zieken en gehandicapten. Een chronisch zieke of gehandicapte
Nederlander met een inkomen van 100 procent van de bijstandsnorm betaalde in 2016 zo’n
€1.800,- meer aan zorgkosten dan in 2011.
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Armoedeval
Onze partners geven aan dat er een groep inwoners is dat net te veel inkomen heeft om
van ondersteuning gebruik te maken. Zij hebben geen recht op toeslagen en gemeentelijke
regelingen en zijn door hun inkomen uit werk niet beter, maar soms juist slechter af.
Een inwoner geeft aan:
“Ik kom nergens voor in aanmerking. Dat komt omdat ik
net boven de inkomensgrens zit om gebruik te maken van
gemeentelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld bijzondere bijstand,
maar ook sporten voor mijn dochter”.
Een andere inwoner vertelt: “Tot nu toe heb ik nergens recht
op. Als wij iets aanvragen zitten we er qua loon net iets boven,
dan kun je niets krijgen”.
Andere cijfers
We zien dat steeds meer mensen in onze gemeente gebruik maken van de voedselbank. In
Zuidoost Drenthe is het gebruik van de voedselbank in 2015 met 12 procent gestegen ten
opzichte van het jaar daarvoor. In Coevorden maakten in 2015 95 gezinnen gebruik van de
voedselbank, dat zijn ongeveer 240 inwoners. In 2011 waren dat nog 50 gezinnen. Ook het
aantal inwoners met schuldhulpverlening, een bijstandsuitkering en het aantal inwoners met
een Doe-Mee-Pas groeit.
Inwoners met schuldhulpverlening
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* De cijfers van 2016 zijn gemeten tot september 2016
Ervaringen van minima, professionals en vrijwilligers
Uit de interviews met minima en de bijeenkomsten met vrijwilligers en professionals blijkt dat:
• Er behoefte is aan maatwerk (kijken naar wat inwoners écht nodig hebben);
• inwoners niet weten welke voorzieningen er allemaal zijn;
• er behoefte is aan laagdrempelige toegang tot ondersteuning;
• er schaamte is bij inwoners die moeilijk kunnen rondkomen;
• procedures voor het vragen van ondersteuning ingewikkeld zijn.
Op basis van deze constateringen hebben partners en de gemeente gezamenlijk
uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten vormen de basis van dit beleidsplan en de
uitvoering daarvan.
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Minima zelf, vrijwilligers en professionals hameren op maatwerk. Zij zien graag een meer
persoonlijke benadering. Een gezin vraagt om andere ondersteuning dan een ouder echtpaar.
Zij roepen op om creatief met situaties om te gaan en vooral buiten de kaders te denken.
Daarnaast wordt aangegeven dat de Doe-Mee-Pas wordt gemist voor de groep van 18 tot 65
jaar. Zij willen ook meedoen aan sportieve- en culturele activiteiten en willen bijvoorbeeld
samen met hun kinderen naar het zwembad kunnen. De vraag om de doelgroep van de DoeMee-Pas breder te trekken komt ook steeds naar voren tijdens de contacten met professionals
en organisaties met betrekking tot het stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’.
Daarnaast willen minima meer persoonlijk contact in het vinden van de meest passende
ondersteuning:
“Ik zou graag meer persoonlijk contact willen met mensen van
de gemeente, niet alleen maar aanvragen via de website van
de gemeente”.
Uit veel interviews blijkt dat minima niet weten welke voorzieningen er allemaal zijn. Dat geldt
voor gemeentelijke voorzieningen, maar ook voor andere ondersteuning. Minima ervaren de
drempel bij de gemeente als hoog:
“Ik moet voor alles bewijsstukken van mijn inkomen inleveren,
terwijl deze gegevens allang bij de gemeente bekend zijn”.
Ook een gevoel van schaamte speelt bij minima. Dat maakt dat ze niet altijd regelingen
aanvragen:
“In deze materialistische wereld wil je niet laten zien dat het
wat minder met je gaat”.
En:
“De drempel om hulp te vragen is hoog. Je hele privéleven
moet vaak op tafel, terwijl je dat vaak ook al aan een andere
ambtenaar hebt verteld”.
De procedures voor het aanvragen van ondersteuning zijn ingewikkeld.
“Ik zou willen dat er door de gemeente heel duidelijk wordt
gecommuniceerd waar ik recht op heb en hoe ik dat kan
aanvragen. Nu hoor ik dat vaak via, via”.
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2.

Visie

In dit hoofdstuk volgt de gemeentelijke visie. Deze visie hebben we gemaakt, omdat we één
van de partners zijn die de gezamenlijke uitgangspunten ondertekenen. De gemeentelijke visie
hebben we gemaakt, zodat ook wij als gemeente met de uitgangspunten aan de slag gaan.
In de gemeente Coevorden kan iedere inwoner, ongeacht zijn financiële situatie, sociaal,
maatschappelijk en cultureel meedoen en toegang hebben tot hulp en ondersteuning. Optimale
participatie is het hoofddoel van ondersteuning in het sociale domein. Dat geldt ook bij het
ondersteunen van minima.
We ondersteunen inwoners die dat écht nodig hebben. Daarom hangen we het zijn van minima
niet op aan een bepaald inkomen. Het zijn van minima heeft voor ons ook te maken met
niet materieel, sociaal en cultureel mee kunnen doen. We koppelen minima-zijn aan sociale
uitsluiting. Bij sociale uitsluiting raken mensen geïsoleerd en vervreemd van de samenleving,
omdat ze niet of maar in beperkte mate mee kunnen doen en door hun financiële situatie
moeilijker gebruik kunnen maken van hulp en ondersteuning.
Onze ondersteuning aan minima richt zich dus op: Inwoners die door hun financiën beperkt
sociaal, cultureel of maatschappelijk kunnen meedoen en door hun financiële situatie moeilijker
gebruik kunnen maken van hulp en ondersteuning.
Wij geloven dat minima uit hun situatie willen komen maar ze daartoe, gegeven hun
situatie, niet altijd zelf in staat zijn. Zorgen rondom geld leggen namelijk een beslag op het
denkvermogen en het vermogen om ‘te doen’, waardoor minder ruimte is om beslissingen te
nemen. Een inwoner verwoordt het als volgt:
“Ik merk dat ik door mijn financiële problemen slechter kan
nadenken over wat er bijvoorbeeld op mijn CV moet. Mijn
hoofd zit vol.”
Ons minimabeleid is er om deze inwoners verlichting te geven, door te zorgen dat ze mee
kunnen doen in de samenleving en toegang hebben tot de hulp en ondersteuning die ze nodig
hebben.
Aan de hand van de constateringen in het vorige hoofdstuk, de gesprekken met inwoners,
professionals en vrijwilligers, de al vastgestelde visie op het sociale domein en het
bestuursprogramma Coevorden verbindt rust onze visie op het ondersteunen van minima op 3
pijlers:
• eigen kracht;
• integrale aanpak;
• preventie.
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Eigen kracht
Minima verlichting geven, door te zorgen dat ze mee kunnen doen vraagt maatwerk. Daarbij is
de inwoner zelf aan zet, maar snappen we ook dat niet iedereen met zorgen rondom financiën
deze regierol op zich kan nemen. Daarom ondersteunen we deze inwoners waar nodig. Dit
brengt met zich mee dat we ons ondersteuningsaanbod niet alleen vraaggericht, maar ook
aanbodgericht inzetten. We vinden het belangrijk dat de inwoner zelf meedenkt over passende
ondersteuning en zo mogelijk ook onderdeel is van deze oplossing. De inwoner wordt daarbij
gestimuleerd iets terug te doen voor de ondersteuning die hij ontvangt, bijvoorbeeld door zich
actief in te zetten voor een vereniging of in een wijk of dorp.
De ontwikkeling van kinderen vinden we belangrijk. Ons doel is dat kinderen in onze gemeente
niet in armoede opgroeien. Wij staan voor gelijke kansen voor alle kinderen. Zij hebben het
recht om een goede start te kunnen maken in het leven, om zich te ontwikkelen en om mee
te kunnen doen op school. Van een goede start voor kinderen gaat een preventieve werking
uit. Het voorkomt latere problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van laaggeletterdheid
De financiële situatie van ouders mag geen belemmering zijn. We hebben hierbij ook extra
aandacht voor kinderen in gezinnen die te maken hebben met schuldenproblematiek.
We vinden het daarnaast belangrijk dat ieder kind deel kan nemen aan sport- en culturele
verenigingen. Meedoen aan een vereniging is belangrijk om sociale vaardigheden te
ontwikkelen, maar ook om eenzaamheid en sociale uitsluiting te voorkomen.
We vinden het van belang dat de kinderen om wie het gaat meedenken bij het vormgeven van
de ondersteuning. Zij weten als geen ander waar we ze mee kunnen helpen en hoe we dat
kunnen inrichten.
De mogelijkheid om deel te nemen aan verenigingen vinden we niet alleen voor kinderen
belangrijk. Iedereen moet lid kunnen worden van sport- en culturele verenigingen. Ook vinden
we dat iedere inwoner toegang moet hebben tot de juiste zorg en ondersteuning. Financiën
mogen daarbij geen belemmering vormen.
We willen armoedeval zoveel mogelijk tegen gaan. Het hebben van inkomen uit werk moet
voor een betere positie zorgen, niet voor stilstand of zelfs achteruitgang.
Boven alles bieden we iedere inwoner maatwerk. We kijken naar wat inwoners zelf voor
oplossingen zien en wat in de situatie van de inwoner het meest passend is, ook als dat niet
onder een (gemeentelijke) regeling valt.
Integrale aanpak
De relatie tussen financiële problemen en sociaal isolement, gezondheidsproblemen en
opvoedingsproblemen wordt in literatuur veelvuldig aangetoond. Wij zien het hebben van
een minimum inkomen dan ook in samenhang met de verschillende levensgebieden van
de inwoner. Ondersteuning voor minima moet onderdeel uitmaken van het hele plan voor
ondersteuning voor een inwoner of een gezin.

7

Dat betekent dat ondersteuning van minima niet vanachter een bureau of administratief kan
worden uitgevoerd. Ieder lid van het sociaal team moet ondersteuning voor minima kunnen
inzetten.
Hierbij kijken we op een gekantelde manier, waarbij we eerst nagaan van welke algemene
voorzieningen een inwoner gebruik van kan maken, daarna kijken we of ondersteuning
vanuit de gemeente passend is. We kijken verder dan de bestaande regelingen. Niet de
regelingen, maar de situatie van de inwoner is voor ons leidend in het vinden van een passend
ondersteuningsaanbod.
Laagdrempelige toegang
De weg niet kunnen vinden naar passende ondersteuning en schaamte zijn veel gehoorde
argumenten om geen gebruik te maken van het aanbod dat bestaat voor minima. We willen
een laagdrempelige toegang tot ondersteuning van minima in onze gemeente. Het moet
eenvoudig zijn om gemeentelijke ondersteuning voor minima te krijgen.
Het inzetten van leden van de sociale teams als toegangspoort voor ondersteuning draagt er
aan bij dat meer minima juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast
willen we eenheid in het aanvragen van ondersteuning. Het aanvragen van een voorziening
moet eenvoudig zijn en zo min mogelijk rompslomp met zich meebrengen. Inwoners moeten
inkomensgegevens aanleveren, maar hoeven dat voor de verschillende regeling maar eenmaal
te doen. Daarnaast is het belangrijk dat inwoners weten welke voorzieningen er allemaal zijn
en hoe die ondersteuning kan worden aangevraagd.
We vereenvoudigen dus onze regels en procedures en zorgen dat deze op een begrijpelijke
manier worden gecommuniceerd.
Samenwerken met partners
We hechten veel waarde aan de samenwerking met onze vrijwillige en professionele partners.
Bij de totstandkoming van dit beleid hebben we nauw samen gewerkt met deze partners en
dat blijven we ook in de toekomst doen. We ambiëren een hecht netwerk van alle partners die
te maken hebben met minima. De gemeente heeft een faciliterende rol, maar is daarnaast ook
onderdeel van dit netwerk.
We werken niet alleen samen bij het ondersteunen van onze inwoners, maar delen en
ontwikkelen nieuwe initiatieven met elkaar en trekken hier samen in op.
Preventie
Preventie is bij het ondersteunen van minima een belangrijk onderwerp. Wij vinden het
belangrijk dat inwoners op tijd om advies vragen om problemen aan te pakken, maar weten
dat er een enorm taboe ligt op het hebben van financiële problemen. Wij vinden het onze
verantwoordelijkheid om mensen op weg te helpen naar de juiste ondersteuning.
We erkennen dat voorlichting richting inwoners over de mogelijkheden tot ondersteuning
belangrijk is, maar weten dat dit niet volstaat. Voorlichting werkt niet goed wanneer
mensen (vanwege hun situatie) niet het vermogen hebben informatie op te nemen. We
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geven preventie dus niet alleen vorm door schriftelijke informatie. De sociale teams en hun
samenwerkingspartners hebben een belangrijke functie in het signaleren van problematiek
rondom financiën.
Preventie is voor ons een belangrijk middel. We willen in een vroeg stadium in contact komen
met minima, zodat eventuele problemen beheersbaar blijven. Het is daarom van belang dat
inwoners weten welke voorzieningen er zijn, maar ook dat professionals en vrijwilligers elkaars
ondersteuningsaanbod op gebied van minima en financiën kennen.
We leggen bij het ondersteunen van minima duidelijk de link met preventie in het kader
van schuldhulpverlening. We voorkomen dat inwoners betalingsachterstanden oplopen en
richten ons met name op de doelgroep jeugdigen en werkgevers, maar ook op inwoners waar
professionals thuiskomen.
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3.

Aanpak

Bij de geschetste visie hoort een plan van aanpak. Per pijler geven we aan wat we de komende
periode willen bereiken en hoe we dat gaan doen. De invulling van de uitvoering doen we
als gemeente niet alleen. Ook hier zoeken we de samenwerking met inwoners en met onze
partners. Bij de invulling nemen we de uitgangspunten die we samen met vrijwilligers en
partners geformuleerd hebben als leidraad. Daarnaast gaan we in op monitoring. Op basis
van de uitvoeringspraktijk kijken we voortdurend wat werkbaar is en stellen we waar nodig de
aanpak bij.
Eigen kracht:
1.

We richten ons ondersteuningsaanbod aanbodgericht in.
•
We zorgen dat ieder lid in het sociale team op de hoogte is van de verschillende
		
regelingen, de werking van die regelingen en welke regeling in welke situatie 		
		
het meest optimaal is. We zorgen dat de medewerkers de regelingen kunnen 		
		
inzetten als dat helpt bij het realiseren van doelen uit het ondersteuningsplan3.
		
Daarnaast behouden we de mogelijkheid voor minima om de regelingen zelf aan
		te vragen
		
>
Gereed derde kwartaal 2017
2.

Iedereen kan meedoen aan de samenleving van de gemeente Coevorden.
•
We behouden de Doe-Mee-Pas en maken deze toegankelijk voor alle leeftijden,
		
zodat iedereen met een minimum inkomen lid kan worden van sport- of culturele
		verenigingen.
		
>
Gereed in het eerste kwartaal van 2017
3.

Alle kinderen in onze gemeente hebben gelijke kansen.
•
Samen met kinderen uit minimagezinnen onderzoeken we waar zij behoefte
		
aan hebben. We maken samen met hen een plan voor het ondersteunen van
		kinderen.
		
>
Gereed in het derde kwartaal van 2017
4.

Iedere inwoner heeft toegang tot de juiste zorg en ondersteuning.
•
We blijven de collectieve zorgverzekering uitvoeren. Daarbij bieden we
		
twee aanvullende verzekeringen aan: een minimale aanvullende verzekering
		
voor inwoners met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum. En
		
een uitgebreide aanvullende verzekering waarbij we hetzelfde bedrag vergoeden
		
als bij de basisvariant.
		>
Bestaat reeds
•
		
3)

We ontwikkelen een regeling voor inwoners met hoge zorgkosten. Als de
zorgkosten van een inwoner dermate hoog zijn dat de inwoner daardoor door de

Zie hiervoor ook: Integrale aanpak punt 1 van dit hoofdstuk
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grens van 110 procent van het sociaalminimum zakt, vergoeden we dat.
>
Gereed in het tweede kwartaal van 2017

5.

Inwoners in onze gemeente hebben geen last van armoedeval.
•
We starten een onderzoek naar de armoedeval in onze gemeente, de gevolgen
		
daarvan en de mogelijke oplossingen.
		
>
Gereed in het derde kwartaal 2017
•
Naar aanleiding van bovenstaand onderzoek starten we een pilot van een jaar
		
met als doel te onderzoeken hoe we de armoedeval in onze gemeente tegen
		kunnen gaan.
		
>
Gereed in het derde kwartaal van 2018
6.

We bieden maatwerk.
•
Om maatwerk te kunnen bieden in alle situaties, creëren we met
		
woningbouwverenigingen Domesta en Woonservice Drenthe en Maatschappelijk
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Welzijn Coevorden een gezamenlijke pot met geld. Uit deze pot kunnen we
maatwerk bieden aan inwoners die dat nodig hebben. De pot is er om
ondersteuning te kunnen bieden in die situaties waarbij naar oordeel van de
professional iets moet worden gedaan om erger te voorkomen en ook om
ondersteuning te kunnen bieden als er geen enkele andere regeling van
toepassing is. We zien deze maatwerkpot als experiment. We meten tussendoor
en achteraf wat uit de maatwerkpot is betaald en gebruiken die kennis om ons
beleid aan te scherpen.
>
Gereed op 1 januari 2018

Integrale aanpak:
1.

Ieder
•
		
		
		

lid van het sociale team kan minimaondersteuning inzetten.
We ontwikkelen een aanpak voor het inzetten van ondersteuning van minima
door de leden van het sociale team. Hierbij houden we onder andere rekening
met de juridische aspecten bij het inzetten van ondersteuning.
>
Gereed in het derde kwartaal van 2017

2.

Aanvraagprocedures voor het aanvragen van ondersteuning zijn eenvoudig.
•
Van alle (nieuwe) regelingen bekijken we de aanvraagprocedures. We
		
ontwikkelen, waar dat kan, één aanvraagformulier voor alle regelingen
		
en richten dat formulier zo eenvoudig mogelijk in. Hierbij betrekken we inwoners
		
uit de minimadoelgroep.
		
>
Gereed in het eerste kwartaal van 2017
3.

We communiceren over de mogelijkheden op het gebied van minima en zorgen dat dat
voor iedere inwoner te begrijpen is.
•
We zorgen dat bekend is welke (gemeentelijke)regelingen er bestaan voor
		
minima en zorgen dat die communicatie begrijpelijk is. Hierbij betrekken we ook

11

		
		
		
		
		

inwoners. We onderzoeken hierbij ook de suggesties van de Adviesraad Sociaal
Domein op het gebied van toegankelijkheid. Naast bekendheid op onze website
en bij onze partners zorgen we dat ieder lid van het sociaal team minima kan
adviseren over deze regelingen.
>
Gereed in het eerste kwartaal van 2017

4.

We faciliteren het netwerk van partners dat zich bezighoudt met ondersteuning aan
minima.
•
We organiseren twee keer per jaar een minima-platform waarvoor, alle parijen
		
die zich bezighouden met het ondersteunen van minima, worden uitgenodigd om
		
nieuwe initiatieven en ideeën te delen en te ontwikkelen.
•
		
		

We organiseren 4 keer per jaar bijeenkomsten met een groep ambassadeurs van
de uitgangspunten die we met elkaar ondertekend hebben, om vinger aan de
pols te houden en het minima-platform vorm te geven.

Preventie
1.

We hebben in een vroeg stadium contact met minima.
•
Samen met woningbouwverenigingen Domesta en Woonservice Drenthe zetten
		
we bij huurders in op het benutten van alle inkomensregelingen die er zijn. Dat
		
doen we met het instrument ‘voorzieningenwijzer’. Huurders van Domesta en
		
Woonservice worden actief benaderd hieraan mee te doen. We ontwikkelen
		
samen een aanpak voor de gemeente Coevorden en starten met de inzet van de
		
voorzieningenwijzer in twee nog aan te wijzen gebieden.
		
>
Doorlopend, start uiterlijk tweede kwartaal 2017.
2.

We hebben in beeld welke ondersteuning er is voor de doelgroep en delen dat met onze
partners.
•
Via het minima-platform delen we kennis op gebied van ondersteuning van
		minima.
Monitoring
Het doel van ons beleid is dat inwoners ondanks hun financiële situatie sociaal, cultureel en
maatschappelijk mee kunnen doen en dat inwoners daarnaast toegang kunnen hebben tot
zorg en ondersteuning. Belangrijke doelgroepen hierbij zijn kinderen, inwoners met hoge
zorgkosten en inwoners die te maken hebben met armoedeval.
Effectiviteit van beleid
We willen weten of ons beleid daadwerkelijk bijdraagt aan eerder genoemd doel. Daarom
richten we ons deze beleidsperiode op:
• het ontwikkelen van monitoring voor het meten van de effectiviteit het beleid;
• het meten van het effect van ons beleid op het budget van de Coevordense huishoudens.
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Het ontwikkelen van monitoring van minimabeleid nemen we mee in het project monitoring dat
op dit moment loopt (tot en 2018). Dit project gaat over monitoring in het hele sociaal domein.
Binnen dit project willen we indicatoren ontwikkelen, waarmee we de effectiviteit van ons
minimabeleid kunnen meten. Bereiken we met ons nieuwe beleid wat we willen bereiken? We
willen in ieder geval kunnen meten:
• in hoeverre bereiken we minima, en in het bijzonder kinderen, inwoners met hoge
zorgkosten en inwoners die te maken hebben met armoedeval, met ons beleid?
• draagt het gevoerde beleid bij aan het meedoen van inwoners aan de Coevordense
samenleving?
• draagt het gevoerde beleid bij aan de toegang tot zorg en ondersteuning?
Daarnaast laten we door het Nibud deze beleidsperiode twee keer een Minima effectrapportage
uitvoeren. Eén aan de start van het nieuwe beleid en één in het jaar 2018. In de minima
effectrapportage van het Nibud wordt gemeten wat de gemeentelijke regelingen betekenen
voor de financiële positie van inwoners met een laaginkomen. Deze rapportage maakt onder
andere eventuele armoedeval zichtbaar.
Klantervaring
De ervaringen van minima zelf zijn voor ons belangrijk. We maken het beleid voor hen. We
willen minima die met ons beleid te maken hebben betrekken bij de invulling van het beleid
en ook bij het bijstellen daarvan. We organiseren denktanks met minima die ons onder andere
helpen bij:
• het zo simpel mogelijk maken van aanvraagprocedures;
• het begrijpelijk maken van informatie in onze communicatie-uitingen;
• het interpreteren van de cijfers uit het klanttevredenheidsonderzoek.
We houden deze beleidsperiode drie keer een klanttevredenheidsonderzoek. Dit doen we in
2017, 2019 en 2021. Aan de hand van deze onderzoeken gaan we verder met minima uit de
denktank in gesprek en stellen we ons beleid waar nodig bij.
Daarnaast gaan we zoals geschetst in het hoofdstuk ‘Aanpak’ met kinderen uit minimagezinnen
onderzoeken waar zij behoefte aan hebben. We maken samen een plan voor het ondersteunen
van kinderen.
Bij de denktanks en het klanttevredenheidsonderzoek betrekken we ook de Adviesraad sociaal
domein en de jongerenraad.
Op basis van ervaringen kijken we voortdurend naar wat werkt en wat niet werkt en stellen we
ons beleid bij waar dat nodig is. Na twee jaar volgt een evaluatie van dit beleidsplan en de in
dit hoofdstuk geschetste aanpak.
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4.

Financiën

Hoe bekostigen we de voorgestelde aanpak? In het jaar 2016 was er in totaal €783.600
beschikbaar voor de uitvoering van het minimabeleid. Deze middelen waren verdeeld over de
verschillende regelingen.
Vanaf 2017 hebben we de begroting op een andere manier ingericht. We kijken met een
integrale blik naar onze voorzieningen. Voor minima ondersteuning is vanaf 2017 in ieder
geval €826.600,- begroot. Vanuit het rijk komen er daarnaast vanaf 2017 middelen voor
armoedebestrijding voor kinderen. Voor onze gemeente is dat €185.238,Dit nieuwe minimabeleid betekent dat we maatwerk gaan leveren. We kunnen van te
voren niet inschatten hoeveel extra geld dit gaat kosten. Door middel van monitoring van
de budgetten houden we constant de vinger aan de pols. Met de nieuwe inrichting van de
begroting, de huidige middelen en de middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld,
gaan we er vooralsnog vanuit binnen de budgetten te kunnen blijven.
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Bijlage 1

Uitgangspunten bij het ondersteunen van minima:
Geformuleerd op de bijeenkomst van 14 juli 2016.
Uit de resultaten van de interviews die zijn gehouden met inwoners en de bijeenkomsten met
vrijwilligers en professionals blijkt dat:
• Er behoefte is aan maatwerk (kijken naar wat inwoners écht nodig hebben);
• inwoners niet weten welke voorzieningen er allemaal zijn;
• er schaamte is bij inwoners die moeilijk kunnen rondkomen;
• alleenstaanden en alleenstaande ouders behoefte hebben aan extra ondersteuning;
• procedures voor het vragen van ondersteuning ingewikkeld zijn;
• er behoefte is aan laagdrempelige toegang tot ondersteuning.
Daarom spreken we af dat:
1. we actief en zichtbaar zijn in de wijken en dorpen van de gemeente Coevorden.
2. we ons focussen op datgeen waar de inwoner behoefte aan heeft.
3. we ons focussen op de vraag achter de vraag.
4. we bij het bieden van ondersteuning niet alleen kijken naar het inkomen onderaan de
streep.
5. we inwoners informeren over de hulp die kan worden ingeschakeld bij het aanvragen van
ondersteuning.
6. inwoners niet onnodig gegevens moeten inleveren.
7. we duidelijk maken welke voorzieningen er zijn en welke procedures daarvoor moeten
worden gevolgd.
8. we ons niet strak vast houden aan procedures, maar buiten de bestaande kaders denken.
9. de toegang tot ondersteuning laagdrempelig is en dat ondersteuning makkelijk te bereiken
is.
10. we inwoners actief benaderen.
11. we elkaars organisaties inlichten over de werkzaamheden die we verrichten rondom het
ondersteunen van minima.
12. we zorgen voor bekendheid van voorzieningen via bijvoorbeeld sociale media of via
bijeenkomsten.
13. we zorgen voor meer bekendheid van voorzieningen zodat er meer mensen gebruik
van maken. Door mond op mond reclame wordt de drempel om gebruik te maken van
voorzieningen lager en wordt de schaamte kleiner.
14. het ondersteuningsaanbod en de procedures voor iedereen te begrijpen zijn.
15. Ondersteunen van minima ‘gewoon’ wordt.
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Bijlage 2

Overzicht organisaties aanwezig tijdens de conferenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Jongerenraad
Humanitas Thuisadministratie;
Platform gehandicapten zorg;
Rudie Zwolsfonds;
BSV De Binnenvree;
Stichting Need Help;
De Voedselbank;
Kledingbank De Cirkel;
Het Alzheimer Café;
Baptistengemeente Coevorden;
Parochiële Caritasinstelling PCI Immanuel RK;
Diaconie Dalen;
Hervormde gemeente Zweeloo;
Gereformeerde kerk Gees;
Diaconie kerk Schoonoord;
PCOB Sleen;
Dorpsbelangen Sleen/Diphoorn;
De Lange Möpper, Meppen
Plaatselijkbelang Dalerpeel;
Politie Drenthe;
Huisartsenpraktijk Meander;
Domesta;
Woonservice Drenthe;
Maatschappelijk Welzijn Coevorden;
GGZ Drenthe;
Tangenborgh;
Icare;
Leveste;
Saxenburgh groep;
Verslavingszorg Noord Nederland;
GGD Drenthe;
Mee Drenthe;
Yorneo;
Gemeente Coevorden.
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