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Geachte leden van de Raad,
In bijgevoegd document vindt u de evaluatie van het huidige minimabeleid. Op 21 mei 2019
is het college akkoord gegaan met deze evaluatie en is besloten deze evaluatie ter
kennisname aan u aan te bieden.
Waarom deze evaluatie?
In het voorjaar van 2014 hebben de vier raden van de gemeenten Bedum, de Marne,
Winsum en Eemsmond ingestemd met de beleidsnota "Minimabeleid 't Hoogeland". Op
grond van deze beleidsnota hebben de colleges vervolgens invulling gegeven aan het
minimabeleid middels de nota "Meer doen met Minima". In 2017 is deze uitvoeringsnota
geëvalueerd en is er een nieuwe uitvoeringsnota opgesteld, te weten ‘Mee Doen! 20172019’.
Zowel de beleidsnota als de nieuwe uitvoeringsnota hebben een looptijd tot 1 januari 2020.
Om die reden was het tijd om beide nota’s te evalueren, zodat er op basis van de
uitkomsten van de evaluatie een nieuw beleidsplan met achterliggend uitvoeringsplan
opgesteld kan worden.
Totstandkoming evaluatie
Samen met CMO Stamm, maatschappelijke organisaties, cliëntenraden,
ervaringsdeskundigen en inwoners hebben we gekeken in hoeverre het huidige
minimabeleid effectief en efficiënt is en in hoeverre de uitgangspunten van het beleid nog
bruikbaar zijn.
Bij deze evaluatie hebben we ook gebruik gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek
dat door twee studenten van de sociale academie is uitgevoerd in 2018. In dit onderzoek is
gekeken naar de redenen van niet-gebruik van regelingen en de impact van de diverse
regelingen voor minima.
Belangrijkste uitkomsten van de evaluatie
Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat een aantal onderdelen van het huidige
minimabeleid verbeterd zouden kunnen worden. Er zou meer aandacht moeten komen voor
het vereenvoudigen van informatie en het bereiken van laaggeletterden. De overlap in
aanbod van diverse organisaties zou teruggedrongen moeten worden en er is behoefte aan
eenduidig minimabeleid met een langere looptijd. Tevens is er behoefte aan 1 punt waar
men alle aanvragen voor minimaregelingen in kan dienen. Ook is er behoefte aan meer
persoonlijke begeleiding.
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Aspecten die momenteel ontbreken in ons minimabeleid zijn: psychische ondersteuning,
aandacht voor mobiliteitsarmoede en aandacht voor de overgang naar een andere
levensfase.
De uitkomsten van bijgevoegde evaluatie zijn een belangrijke bouwsteen voor nieuw beleid
vanaf 2020, voor inwoners met een minimuminkomen.
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