
 
 
 
De Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2016 is ter advisering aan de cliëntenraad voorgelegd. 
In de bijeenkomst van 26 mei 2016 is de regeling aan de orde geweest. 
 
 
Uit de Minima-effectrapportage door het Nibud, dat onderdeel uitmaakt van het eindrapport Evaluatie armoedebeleid 
gemeente Bergen op Zoom is vorig jaar gebleken, dat door de combinatie van regelingen op rijksniveau gezinnen 
met oudere kinderen met grote tekorten te maken hebben en dan vooral bij gezinnen met een inkomen op 120% van 
het sociaal minimum.  
 
Ook zijn uit een overleg van de drie portefeuillehouders sociale zaken van de Brabantse Wal gemeenten  
de navolgende specifieke verbeterpunten naar voren gekomen: 
-  verruiming naar 120% van het sociaal minimum; 
-  verkort de referteperiode in de regeling van een kalenderjaar naar zes maanden. 
 
Per 1 januari 2015 is in de bijstand de kostendelersnorm ingevoerd. Bij de kostendelersnorm telt het aantal 
huisgenoten mee voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Hoe meer personen in de woning, hoe lager de 
bijstandsuitkering. Gelet op de verschillende bijstandsnormen voor jongeren alsmede voor personen van 21 jaar 
en ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, geeft dit een scala aan inkomensgrenzen. Voeg 
hieraan toe nog de vele uitzonderingen op de kostendelersnorm en is het voor de burger bijna niet meer te 
begrijpen onder welke inkomensgrens hij/zij valt voor een bijdrage met alle fouten van dien en als gevolg hiervan 
eventuele boetes. 
Ter vermindering van regeldruk (minder normen) alsmede ter voorkoming van fouten, is beperking van de 
inkomenstoets tot de volledige bijstandsnormen in de Participatiewet zeer wenselijk.  
 
Aanpassing van de Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima is daarvoor noodzakelijk.  
Met de regeling 2016 wordt hierin voorzien. 
 
 
Advies: 
De cliëntenraad is content met verruiming van de doelgroep naar 120% van het sociaal minimum alsmede verkorting 
van de referteperiode naar 6 maanden. Bij de hantering van een kalenderjaar is de referteperiode namelijk niet voor 
eenieder gelijk en afhankelijk van het tijdstip waarop een aanvraag wordt ingediend.   
De cliëntenraad stemt in met de verruimde subsidieregeling.  
  
 
 


