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Aan het college van burgemeester en
wethouders van Molenwaard
Molenwaard, 25 november 2016
betreft: inkomensgrens minimaregelingen
Geacht college,
Op 7 november heeft u een reactie van de WMO adviesraad Molenwaard ontvangen op het
concept jaarplan van Avres voor 2017. Wij waren in de veronderstelling dat de verhoging van
de inkomensnorm van 110% naar 120% gold voor de doelgroep van Avres. Nu blijkt dat
hierover gesproken is in het kader van de eigen bijdrage voor de WMO. Daarom willen wij u
onderstaande overweging voorleggen
De WMO adviesraad Molenwaard is geattendeerd op het volgende.
Avres is belast met onder andere de zorg voor inkomen en uitkeringen voor de gemeenten in
de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden, waaronder de gemeente Molenwaard.
Bij een bezoek aan de website valt op dat er een verschil is voor wat betreft de hoogte van het
inkomen om in aanmerking te komen voor de minimaregelingen.
Voor inwoners van de gemeente Gorinchem geldt een inkomensgrens van 120% van het netto
maandbedrag per huishouden, zonder vakantiegeld. Maar voor de inwoners van de overige
gemeenten geldt een inkomensgrens van 110%. Het vrij te laten vermogen is wel gelijk.
Om in aanmerking te komen voor de regeling voor chronisch zieken en mensen met een
beperking en de collectieve verzekering voor minima gelden wel gelijke inkomensgrenzen.
Voor het in aanmerking komen van de individuele inkomenstoeslag, het regionaal
declaratiefonds, de bijzondere bijstand en voor de stichting leergeld geldt de inkomensgrens
van 110%.
Wij ondersteunen de onderstaande visie van Avres, zoals vermeld in het concept jaarplan van
2017 (bladzijde 17) van harte en vragen ons af waarom de gemeente Molenwaard deze keuze
heeft gemaakt.
Wij adviseren u om aan te sluiten bij de gemeente Gorinchem.
In afwachting van uw antwoord,
Namens de WMO adviesraad Molenwaard,
R. Verheij

1

Avres wil met de uitvoering van het minimabeleid en de bijzondere bijstand, inwoners
ondersteunen die moeten rondkomen met een inkomen op of rond het sociaal wettelijk
minimumloon. Door een dergelijke ondersteuning moeten inwoners meer als volwaardig
lid in de samenleving kunnen participeren. Het minimabeleid biedt door het aanbieden van
voorzieningen (in natura) extra financiële ondersteuning aan inwoners met een inkomen
op of rond het minimumloon.
De bijzondere bijstand is gericht op inwoners met een inkomen op of rond het
minimumloon die door persoonlijke omstandigheden genoodzaakt zijn om kosten te
maken die niet vanuit het normale inkomen betaald kunnen worden.
Voor de gehele doelgroep:
 Door de inzet van minimaregelingen inwoners de mogelijkheid bieden om diverse
maatschappelijke activiteiten te verrichten;
 Inwoners met een langdurig laag inkomen financieel ondersteunen;
 Het niet-gebruik van bijzondere bijstand en minimaregelingen tegengaan;
 Het bereik van de bijzondere bijstand en de minimaregelingen onder de (specifieke)
doelgroep(en) vergroten;
 De samenwerking met de uitvoeringspartners, zoals Stichting Leergeld
intensiveren en uitbouwen.
Voor inwoners die hoge zorgkosten hebben (specifieke doelgroep):
 Compensatie bieden voor toenemende zorgkosten door de inzet van de regeling
chronisch zieken en mensen met een beperking;
 Het in stand houden van een goede ziektekostenverzekering voor inwoners met
een inkomen op of rond het minimumniveau.
Ten aanzien van gezinnen met kinderen (specifieke doelgroep):
 Het bevorderen van participatie van kinderen uit gezinnen door middel van
sportieve en/of sociaal culturele activiteiten;
 Het verstrekken van een tegemoetkoming voor indirecte schoolkosten aan ouders
met kinderen jonger dan 18 jaar;
 Het verstrekken van duurzame gebruiksgoederen aan gezinnen met kinderen.
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