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Betreft: Nota evaluatie minimabeleid
Geacht college,
Tot onze spijt is het niet mogelijk gebleken u eerder te berichten over onze bemerkingen met
betrekking tot betreffende nota. Onze excuses daarvoor.
De nota evaluatie minimabeleid is een goed leesbaar stuk, waarbij we hoofdstuksgewijs de
volgende opmerkingen willen plaatsen:








Hoofdstuk 1: de conclusie rondom het gebruik van de CAV kan nog beter worden
onderbouwd door middel van het aantal gebruikers van de CAV respectievelijk de top. Deze
aantallen ontbreken hier. Een toename van de uitgaven zal wellicht ook voor een deel door
premiestijgingen worden veroorzaakt. Met aantal gebruikers wordt meteen inzichtelijk of
hierin ook een stijging heeft plaatsgevonden. Daaruit kan vervolgens worden geconcludeerd
hoeveel inwoners die in aanmerking komen voor de CAV, hier ook daadwerkelijk gebruik
van maken en welk deel onvoldoende wordt bereikt.
Hoofstuk 2: cijfers van aantal gebruikers met een gemiddeld aangevraagd cq. toegekend
bedrag geeft een beter beeld hoe van deze regeling gebruik gemaakt wordt.
Hoofdstuk 3:
o hier worden uitsluitend cijfers over 2016 gepresenteerd. Zijn er vergelijkbare cijfers
te geven over 2015?
o Is in een schatting aan te geven hoeveel huishoudens in Ouder-Amstel in aanmerking
zouden kunnen komen voor het declaratiefonds? Daarmee kan ook een schatting
worden gemaakt van het aantal huishoudens dat er (nog) geen gebruik van maakt.
o In de conclusie wordt opgemerkt dat vooral gezinnen met kinderen het
declaratiefonds weten te vinden. We veronderstellen dat er ook huishoudens zonder
kinderen in aanmerking zouden kunnen komen voor dit fonds, maar er onvoldoende
bekend mee zijn.
Hoofdstuk 4: we kunnen ons vinden in de getrokken conclusie om uitsluitend het
declaratiefonds te behouden en niet mee te gaan doen met het jeugdfonds.
Hoofdstuk 5:
o Welke doelen streeft de gemeente na ten aanzien van haar inwoners en het gebruik
van het declaratiefonds.
o Er wordt wel gesproken van het beter bereiken van de kinderen, maar het lijkt ons
ook gewenst de oudere inwoners en inwoners zonder kinderen beter te bereiken.
o De vier voorstellen ondersteunen wij van harte.
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Bij het vierde voorstel willen wij met klem adviseren om meer en andere
communicatiemiddelen te gebruiken naast de reguliere kanalen (zoals kranten en
folders).
Hoofdstuk 6: geen opmerkingen.
o



In de hoop hiermee nog een bijdrage te kunnen leveren aan de behandeling van de nota
evaluatie minimabeleid.
Met vriendelijke groet,
Namens de adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel
Ellen Forbes, voorzitter
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