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Onderwerp
Deelplan Minima
Advies raadscommissie
Stemstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Het ‘Deelplan Minima: iedereen doet mee’ vast te stellen en daarmee het ‘Deelplan
Minimabeleid, Beleidsplan sociaal domein 2015-2018’ in te trekken;
2. Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad Sociaal Domein en de reactie van het
college op dit advies.
Doelstelling
Met dit deelplan leggen we onze beleidslijnen voor de doelgroep minima voor de komende jaren vast.
De in het overkoepelende beleidsplan sociaal domein geformuleerde leidende principes en kaders zijn
hierbij het uitgangspunt. Met het minimabeleid willen we (langdurige) armoede voor onze inwoners
voorkomen en bestrijden.
Inleiding
Op 25 januari 2021 stelde u het beleidsplan sociaal domein ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0’ vast.
Binnen het brede sociaal domein voeren we het gemeentelijk minimabeleid uit. Met dit beleid willen we
(langdurige) armoede voor onze inwoners voorkomen en bestrijden. Met het deelplan Minima
formuleren we een actueel minimabeleid. In dit plan zijn onze visie, gestelde kaders en
richtinggevende doelen uit het overkoepelende beleidsplan sociaal domein verder uitgewerkt.
Het deelplan Minima ligt nu ter besluitvorming voor.
Beleidsreferentie
Het beleidsplan sociaal domein ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0’
De Perspectiefnota 2022-2025
Argumenten
1.1.
De leidende principes en kaders van het beleidsplan sociaal domein zijn uitgangspunt
We willen (langdurige) armoede voor onze inwoners voorkomen. Mensen die toch te maken
hebben met armoede helpen we om weer grip te krijgen op de eigen situatie, zicht te krijgen
op een juist uitgavenpatroon en eigen inkomen. Op de weg hier naartoe zetten we, waar
nodig, instrumenten in om barrières weg te nemen en meedoen in de samenleving te
bevorderen. De in het beleidsplan sociaal domein gestelde kaders hebben we toegepast op
het minimabeleid. Deze kaders zijn: Versterken eigen verantwoordelijkheid van inwoners,
Versterken gemeentelijke regie, Naar een overzichtelijk zorglandschap, Resultaatgericht
werken en Financieel kader.
1.2.

De richtinggevende doelen uit het beleidsplan sociaal domein zijn uitgewerkt
In dit deelplan zijn de richtinggevende doelen uit het beleidsplan sociaal domein uitgewerkt.
Samengevat beogen we de volgende resultaten:
• Inwoners zijn zo veel mogelijk zelfredzaam;
• Minimaregelingen zijn activerend en gericht op meedoen;
• Meedoen- en inkomensondersteunende regelingen zijn vindbaar en de doelgroep wordt
beter bereikt;

•
•
2.1.

De toegang tot gemeentelijke minimaregelingen is laagdrempelig en gericht op de
doelgroep;
Ons minimabeleid past binnen de financiële kaders.

We hebben het advies van de Participatieraad Sociaal Domein meegenomen
De Participatieraad Sociaal Domein is bij het proces van totstandkoming van het deelplan
betrokken. Op 4 juni 2021 heeft de Participatieraad advies uitgebracht. Voor dit advies en
onze reactie hierop verwijzen we naar bijlage 2 en 3.

Kanttekeningen
1.1
De praktijk moet leren of we de beoogde resultaten binnen de gestelde kaders behalen
We monitoren of we de doelstellingen van dit deelplan behalen binnen de gestelde kaders. En
ook monitoren we of dit uiteindelijk bijdraagt aan een financieel houdbaar stelsel voor het
sociaal domein. Waar nodig stellen we bij.
Planning/uitvoering
Na vaststelling van dit deelplan worden benodigde aanpassingen in de uitvoering doorgevoerd. Op
onderdelen worden deze, waar nodig, uitgewerkt in verordeningen, beleidsregels en
uitvoeringsrichtlijnen.
Bijlagen
Bijlage 1: Deelplan Minima: iedereen doet mee (Zaaknr. ZS00261351)
Bijlage 2: Advies van de Participatieraad Sociaal Domein (Zaaknr. ZS00261368)
Bijlage 3: Brief naar Participatieraad Sociaal Domein (Zaaknr. ZS00261371)
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2021, no. 21.0003887;

BESLUIT:

1.
2.

Het ‘Deelplan Minima: iedereen doet mee’ vast te stellen en daarmee het ‘Deelplan
Minimabeleid, Beleidsplan sociaal domein 2015-2018’ in te trekken;
Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad Sociaal Domein en de reactie van het
college op dit advies.
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