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Betreft: advies aanpassing minimabeleid
Geacht College,
Recent ontvingen wij uw voorstel voor aanpassing van het minimabeleid ter advisering. Hieronder volgt
puntsgewijs onze reactie:
1. De combinatie van het project ‘vindplaats van schulden’ en het beter ondersteunen van mensen met
een laag inkomen leidt tot een verbetering van de leefsituatie van de mensen met een laag inkomen.
Wij onderschrijven het belang hiervan.
2. Voorgesteld wordt om voor alle minimaregelingen, behalve de CAV, de inkomensgrens op te hogen
van 120% tot 130%. Vanuit de Adviesraad kunnen we dit van harte ondersteunen.
In de notitie wordt op pagina 3 gesproken over het stapsgewijs afbouwen van minimaregelingen.
Deze zinsnede begrijpen wij niet goed en lijkt tegengesteld aan de bedoeling van het verbeteren van
het minimabeleid.
3. Voorstel is het declaratiefonds open te stellen voor de medische kosten voor een huisdier. Een
huisdier kan niet alleen een gevoel van eenzaamheid tegengaan, maar kan ook een hele troost zijn
voor mensen die een trauma hebben ervaren of op andere wijze een nare ervaring hebben gehad. Het
is bekend dat medische kosten voor huisdieren al gauw oplopen. Het openstellen van het
declaratiefonds hiervoor is een mooie oplossing.
4. De uitbreiding van de computerregeling, waardoor voor ieder kind van 12 jaar of ouder in een gezin
met laag inkomen een pc, laptop of tablet beschikbaar is, is gezien de maatschappelijke
ontwikkelingen een juiste keuze.
5. Een aparte regeling voor zwemlessen juichen wij van harte toe. Het kunnen zwemmen in onze
gemeente met het vele water is een noodzaak ter voorkoming van ellende als verdrinking.
6. Een structurele subsidie vanuit onze gemeente aan de Voedselbank in Diemen is een initiatief waar
wij van harte mee instemmen. Enkele jaren geleden is dit door de adviesraad bepleit en besproken
met de wethouder als mogelijkheid om de Voedselbank te ondersteunen en deelname van bewoners
van onze gemeente te garanderen.
Kortom: de Adviesraad is zeer positief gestemd over dit voorstel tot aanpassing van het minimabeleid en
adviseert op alle punten positief.
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