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Voorwoord 
 

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting. 

Het Nibud heeft tot doel particuliere huishoudens inzicht te laten verkrijgen in hun 

inkomsten en uitgaven, en vaardigheid aan te leren om planmatig met geld om te gaan. 

Het Nibud probeert dit doel te bereiken door rechtstreeks voorlichting te geven, zowel 

via de massamedia als via eigen brochures over diverse budgetonderwerpen, zoals 

kostgeld en alimentatie.  

 

Daarnaast wil het Nibud hetzelfde doel bereiken via professionals die zich bezighouden 

met vormen van financiële advisering en voorlichting. Dit zijn professionals uit zowel de 

maatschappelijke hulp- en dienstverlening als het financieel bedrijfsleven, en sectoren 

van het onderwijs. Het Nibud ondersteunt deze groepen met eigen publicaties 

(Budgethandboek, Prijzengids, Rekenprogramma´s) en door 

deskundigheidsbevordering in de vorm van opleidingen en trainingen.  

 

Bij dit alles gaat het Nibud uit van een standaardmethode van begroten. Dit resulteert in 

een reeks voorbeeldbegrotingen met referentiecijfers die zijn gebaseerd op empirisch 

wetenschappelijk onderzoek. Het Nibud stelt de keuzevrijheid en de eigen 

verantwoordelijkheid van de huishoudens voorop. 

 

Het Nibud geeft gemeenten meer inzicht in het effect van hun minimabeleid. Door 

middel van een minima-effectrapportage (MER) helpt het Nibud gemeenten het geld 

bestemd voor minimabeleid, optimaal te besteden. 

 

Deze rapportage is uitgevoerd door het Nibud, in opdracht van de gemeente Apeldoorn. 

Met dit onderzoek wil de gemeente zicht krijgen hoe het minimabeleid er op dit moment 

voor staat.  

 

Utrecht, december 2016 
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1 Inleiding 

1.1 Centrale vraag 

Iedere gemeente beschikt over mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de 

financiële positie van inwoners met lage inkomens. Dat kan bijvoorbeeld door het 

kwijtschelden van gemeentelijke heffingen en/ of door bijzondere bijstand. Het is echter 

niet direct zichtbaar wat in de praktijk de effecten van die maatregelen zijn op het 

budget van verschillende groepen huishoudens. De aandacht gaat hierbij met name uit 

naar kwetsbare groepen, zoals gezinnen met kinderen en huishoudens met extra 

zorgkosten. 

 

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: 

Wat is het effect van lokale inkomensondersteunende regelingen op de 

financiële positie van huishoudens met een laag inkomen en in het bijzonder 

huishoudens met hoge zorgkosten, in gemeente Apeldoorn?  

 

Naast gemeentelijke regelingen, worden ook landelijke regelingen zoals huur - en 

zorgtoeslag meegenomen. Op deze manier ontstaat een compleet beeld van de 

bestedingsruimte van diverse typen huishoudens met een laag inkomen in de gemeente 

Apeldoorn. Ook maakt deze rapportage een eventuele armoedeval inzichtelijk.  

 

1.2 Kern minima-effectrapportage 

In deze minima-effectrapportage wordt voor verschillende huishoudtypen de koopkracht 

inzichtelijk gemaakt. In overleg met de gemeente Apeldoorn is een keuze gemaakt voor 

de volgende voorbeeldsituaties: 

a. alleenstaande onder de AOW-gerechtigde leeftijd; 

b. alleenstaande oudere (AOW-gerechtigd); 

c. eenoudergezin met twee jonge kinderen (3 en 5 jaar); 

d. eenoudergezin met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar); 

e. paar zonder kinderen; 

f. ouder paar (AOW-gerechtigd); 

g. paar met twee jonge kinderen (3 en 5 jaar); 

h. paar met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar); 

i. alleenstaande onder de AOW-gerechtigde leeftijd met zorgvraag; 

j. alleenstaande oudere (AOW-gerechtigd) met zorgvraag 

k. paar onder de AOW-gerechtigde leeftijd met zorgvraag;  

l. ouder paar (AOW-gerechtigd) met een zorgvraag; 

m. paar met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar) met zorgvraag. 
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De rapportage laat zien welke effecten de landelijke en gemeentelijke maatregelen 

hebben op de koopkracht van de huishoudtypen bij verschillende inkomensniveaus. 

Voor elk voorbeeldhuishouden wordt een berekening gemaakt bij de volgende 

inkomensniveaus: 

 netto minimum inkomen (norm Participatiewet of AOW); 

 110 procent van het netto minimum inkomen;  

 120 procent van het netto minimum inkomen; 

 150 procent van het netto minimum inkomen. 

 

Voor huishoudens met een zorgvraag (i tot en met m) wordt daarnaast ook de situatie 

doorberekend wanneer het inkomen net boven de 150 procent van het toepasselijke 

minimum ligt.  

Bij een inkomen van 150 procent is het bestedingspatroon gelijk gehouden aan dat van 

huishoudens met een lager inkomen. Dit is discutabel; vaak zal het bestedingspatroon 

meestijgen met het inkomen. Voor de vergelijkbaarheid wordt hier toch hetzelfde 

bestedingspatroon aangehouden als bij de lagere inkomensniveaus.  

 

Onder netto minimum inkomen verstaan we het toepasselijk minimum inkomen voor een 

specifiek type huishouden. Voor een alleenstaande onder de AOW-leeftijd is dit gelijk 

aan 70 procent van het wettelijk minimumloon. Voor een alleenstaande vanaf de AOW -

leeftijd is dit gelijk aan de hoogte van de AOW. Bij 110, 120 en 150 procent van het 

netto minimum inkomen vermenigvuldigen we de toepasselijke bijstandsnorm met 

respectievelijk 1,1; 1,2 en 1,5.  

 

Het kan vóórkomen dat een huishouden met een inkomen op 120 procent van het 

minimum hiervan minder overhoudt dan een huishouden op 110 procent van het 

minimum, omdat de eerste groep huishoudens buiten de regelingen voor financiële 

ondersteuning valt. Dit rapport maakt dit effect, de armoedeval, voor alle inkomens 

inzichtelijk.  

 

Bij huishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd wordt officieel niet gesproken van 

een armoedeval, omdat deze gewoonlijk geen inkomensstijging meemaken. Toch kan 

er bij hen ook sprake zijn van een geringere bestedingsmogelijkheid bij een hoger 

inkomen. Voor het gemak wordt dit ook als armoedeval aangemerkt.  

 

Het aantal huishoudens in Apeldoorn (omvang doelgroep), dat correspondeert met de 

onderzochte voorbeeldhuishoudens, is onderzocht door Stimulansz met de Minimascan. 

In bijlage 3 is deze gepresenteerd.  
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1.3 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd:  

 Hoofdstuk 2 gaat in op de onderzoeksmethode.  

 Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de lokale inkomensondersteunende 

regelingen die wordt doorberekend in deze effectrapportage.   

 Hoofdstuk 4 geeft de resultaten weer: Wat is de bestedingsruimte van 

huishoudens met een laag inkomen? Wat is het effect van zorgkosten op de 

koopkracht? 

 Hoofdstuk 5 geeft de conclusies weer: Wat zijn de effecten van het 

minimabeleid op de financiële positie van huishoudens met een laag inkomen?  

 In de bijlagen wordt meer informatie gegeven over bronnen van de 

referentiecijfers, de inkomensopbouw, de minimascan en de wijzigingen ten 

opzichte van 2014. 

 In bijlage 5 is in overleg met de gemeente Apeldoorn een overzicht opgenomen 

waarin de gemeentelijke regelingen, met uitzondering van de kwijtschelding, zijn 

“uitgezet”.  
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2 Onderzoeksmethode: begrotingen 

2.1 Inleiding  

Om het effect van inkomensondersteunende regelingen op de financiële positie van 

huishoudens te berekenen, maakt het Nibud gebruik van begrotingen. Uit deze 

begrotingen zijn de inkomsten en uitgaven van de huishoudens af te lezen.  

 

De begrotingen in deze rapportage zijn gemaakt voor verschillende huishoudtypen op 

verschillende inkomensniveaus. Hierbij gaan we ervan uit dat huishoudens in een 

huurwoning wonen. 

 

De begrotingen zijn voor groepen van huishoudens. De bedragen in de begrotingen zijn 

gemiddelden; in werkelijkheid zal de financiële situatie van de individuele huishoudens 

er anders uitzien. De begroting laat dus niet zien in hoeverre een individueel 

huishouden een sluitende begroting heeft. Wel wordt duidelijk in hoeverre een groep 

huishoudens een sluitende begroting heeft. Bij het opstellen van de begrotingen wordt 

geen rekening gehouden met schulden, omdat daarover niets algemeens te zeggen 

valt. Schulden komen echter vaak voor onder mensen met lage inkomens.  

 

Maandbegrotingen 

Alle begrotingen zijn maandbegrotingen, waarbij de inkomsten en uitgaven zijn 

omgerekend naar gemiddelde maandbedragen. In de praktijk kunnen er flinke 

verschillen zijn tussen de maanden van het jaar. Vakantiegeld wordt bijvoorbeeld 

jaarlijks uitgekeerd, maar wordt in deze rapportage uitgedrukt in een maandelijks 

bedrag. Het inkomen is in iedere begroting een vast gegeven.  

2.2 Inkomsten 

Uitgangspunt in deze rapportage is het totaal besteedbaar maandinkomen.  

 

In deze rapportage worden op vier inkomensniveaus begrotingen opgesteld voor de 

betreffende voorbeeldhuishoudens: het minimum inkomen (bijstand/AOW-uitkering) en 

110 procent, 120 procent en 150 procent van de bijstandsuitkering. Met bijstandsniveau 

wordt in deze rapportage bedoeld de norm op grond van de Participatiewet.  

Tabel 1: Percentage minimumloon bij onderzochte inkomens (op basis van netto bedragen) 

 Bijstand 110 procent 120 procent 150 procent 

Alleenstaand/ 

Eenoudergezin 
70 % 77 % 84 % 105 % 

Paar (zonder en 

met kinderen)  
100 % 110 % 120 % 150 % 
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Inkomensgrens alleenstaande ouders 

Vanaf 1 januari 2015 is de toeslag voor alleenstaande ouders in de bijstand van 

20 procent komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een alleenstaande-ouderkop 

aan het kindgebonden budget toegevoegd. Het kindgebonden budget en de 

alleenstaande-ouderkop zijn geen onderdeel van de berekening van de inkomensgrens 

voor de alleenstaande ouder.  

 

In de begrotingen is geen rekening gehouden met eigen vermogen of eventuele 

inkomsten daaruit.  

 

In de rapportage wordt verondersteld dat de huishoudens maximaal gebruik maken van 

alle regelingen die op hen van toepassing zijn.  

2.3 Uitgaven: Basispakket & Restpakket 

De uitgavenkant vullen we in volgens de methode van het basispakket en het 

restpakket. 

 Het basispakket: alle uitgaven die als noodzakelijk kunnen worden beschouwd.  

 Het restpakket: het bedrag dat overblijft nadat alle uitgaven uit het basispakket 

zijn gedaan, is bestemd voor de meer vrije bestedingen. De uitgaven in het 

restpakket worden in twee delen gesplitst: de uitgaven voor sociale participatie 

en de overige uitgaven. 

 

In bijlage 1 staan de uitgangspunten en de samenstelling van het basis- en het 

restpakket beschreven. Het basispakket en het restpakket zijn op bepaalde punten 

verschillend voor de diverse huishoudtypen. Een alleenstaande staat immers voor 

andere kosten dan bijvoorbeeld een gezin met kinderen.  

 

Huren  

De huur vormt in de meeste huishoudens de hoogste uitgave op de begroting. De 

huurprijzen in dit onderzoek zijn vastgesteld in overleg met de gemeente Apeldoorn. 

Deze huren zijn 586 euro voor een- en tweepersoonshuishoudens en 628 euro voor 

huishoudens met drie of meer personen. 

 

Disclaimer bij de huur 

Bij de huurniveaus als gehanteerd in de begrotingen van de voorbeeldhuishoudens 

merken we het volgende op:  

 In de voorbeeldbegrotingen is rekening gehouden met twee verschillende 

huurprijzen. Deze huren zijn conform de regeling passend toewijzen. Er zijn 

huishoudens die een lagere huur hebben. Dit heeft zijn weerslag op de 

begrotingen. Een lagere huur betekent een ruimere bestedingsruimte. 

Echter, door de huurtoeslagsystematiek 1neemt deze bestedingsruimte niet 

                                                      

1 Met huurtoeslag worden de kosten niet geheel gecompenseerd, omdat er boven een bepaalde 

huurgrens (kwaliteitsgrens) slechts een gedeeltelijke compensatie mogelijk is.  
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evenredig toe. Met andere woorden, een huur die 150 euro per maand lager 

is, leidt er niet toe dat de bestedingsruimte ook met 150 euro per maand 

toeneemt. 

 Er zijn ook huishoudens met een huur boven de huurtoeslaggrens. In dat 

geval vervalt de huurtoeslag volledig en zal de bestedingsruimte meer 

afnemen dan de het verschil in de berekende en de werkelijke huur.    

 

Sociale participatie 

In samenwerking met het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft het Nibud een 

pakket aan uitgaven voor sociale participatie opgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om 

uitgaven aan contributies en abonnementen, bezoek ontvangen en op bezoek gaan, 

vakantie/uitgaan en vervoer. 

Sociale participatie wordt door velen als noodzakelijk beschouwd en is in veel 

gemeenten op de een of andere manier onderdeel van het minimabeleid.  

 

De overige uitgaven van het restpakket zijn andere uitgaven die niet in het basispakket 

en het pakket sociale participatie zitten. In dit onderzoek zijn dat kosten voor een 

huisdier, de kosten voor woon-werkverkeer en zakgeld voor de kinderen.  

 

Persoonlijk onvermijdbare uitgaven 

Naast de noodzakelijke uitgaven van de pakketten zijn er in individuele gevallen moeilijk 

of niet-vermijdbare uitgaven. Dit zijn uitgaven die voor een bepaald persoon 

onontkoombaar zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand een speciaal dieet moet volgen. 

Voor dit soort uitgaven is vaak individuele bijzondere bijstand mogelijk. Individuele 

bijzondere bijstand is het vangnet door dergelijke kostenposten, maar is niet in de 

begrotingen opgenomen, omdat dit afhankelijk is van de persoonlijke situatie. 

2.4 Uitgavensoorten 

In alle begrotingen onderscheidt het Nibud drie soorten uitgaven:  

 Vaste lasten: Komen regelmatig terug. Meestal met een contract. Voorbeelden 

zijn de huur, energiekosten en verzekeringen.  

 Reserveringsuitgaven: Komen niet regelmatig voor. De hoogte is niet precies 

bekend. Voorbeelden hiervan zijn de kosten voor inventaris en kleding.   

 Huishoudelijke uitgaven: Steeds terugkerende uitgaven. Voorbeelden zijn 

voeding, was- en schoonmaakartikelen, persoonlijke verzorging. 

 

Lokale tarieven 

In deze rapportage wordt gerekend met minimale bedragen die huishoudens nodig 

hebben om deze uitgaven te kunnen betalen. Voor de uitgaven is waar mogelijk 

uitgegaan van lokale tarieven. Voorbeelden hiervan zijn de tarieven voor heffingen, de 

premie van de collectieve zorgverzekering en de kosten van de peuterspeelzaal. 
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Minimabeleid 

Als er inkomensondersteunende maatregelen zijn die een vergoeding vormen voor 

bepaalde uitgavenposten, dan is hier rekening mee gehouden in de begrotingen. De 

regelingen staan beschreven in het volgende hoofdstuk.  

 

2.5 Voorwaarden aan de begrotingen 

Aan de begrotingen worden drie belangrijke voorwaarden opgelegd. 

 

1. Zeer goed met geld kunnen omgaan 

Een goed overzicht van alle inkomsten en uitgaven is noodzakelijk. Alleen dan kan er 

voldoende geld opzij worden gezet om onregelmatige uitgaven te kunnen doen. Een 

gebrek aan goed overzicht kan vaak confronterend zijn en moeilijk te doorbreken.  

 

2. Alle inkomensondersteuning aanvragen 

Toeslagen en tegemoetkomingen beslaan vaak een groot deel van het totale 

inkomstenplaatje. Het is daarom belangrijk om te weten hoe en waar 

inkomensondersteuning moet worden aangevraagd. Het tijdig doorgeven van gegevens 

is hierbij belangrijk. En daarmee dus ook een vrij actieve houding.  

 

3. Geen grote persoonlijk onvermijdbare uitgaven hebben 

Hoge uitgaven zoals afbetalingen, zorgkosten of een hoge huur, kunnen het moeilijk of 

onmogelijk maken om een sluitende begroting op te stellen. Als de uitgaven niet omlaag 

gebracht kunnen worden, dan resteert er niks anders dan om te bezuinigen op overige 

uitgaven. In het geval van de begrotingen met minimale uitgaven, zoals ze in dit rapport 

zijn opgesteld, ontstaat het gevaar dat er teveel bezuinigd wordt en er totaal geen 

reserves meer zijn om tegenslagen op te kunnen vangen.  

 

Deze voorwaarden zijn voor een deel te vangen in competenties voor goed financieel 

beheer. Het gaat hierbij niet alleen om vaardigheden, maar ook om gedragsaspecten. 

Daarom is inkomensondersteuning alleen niet voldoende. Het is ook belangrijk om 

ondersteuning op het gebied van het aanleren van vaardigheden te bieden, aangevuld 

met ondersteuning die rekening houdt met min of meer individuele gedragsaspecten.  

 

2.6 Extra uitgaven bij een zorgvraag 

Bij de voorbeeldsituaties met een zorgvraag gaan we er vanuit dat er extra kosten 

worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor maaltijdvoorziening, medicijnen, kledingslijtage, 

persoonlijke alarmering, woningaanpassing, huishoudelijke en persoonlijke verzorging 

en extra vervoerskosten. In bijlage 1 staan de uitgangspunten van deze extra uitgaven 

vermeld.  
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Voor een aantal van deze extra uitgaven zijn vergoedingen en tegemoetkomingen 

mogelijk via onder andere belastingaftrek, zorgverzekering, Wmo/Wlz en bijzondere 

bijstand. Deze staan beschreven in het volgende hoofdstuk. 

 

2.7 De begrotingen 

Volgens de methodiek die hierboven staat beschreven, worden de begrotingen 

opgesteld. Deze begrotingen staan in bijlage 2. 
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3 Minimabeleid 

In dit hoofdstuk worden diverse landelijke en gemeentelijke regelingen voor 

inkomensondersteuning van minima genoemd. Alleen de regelingen die in de 

berekeningen zijn meegenomen komen in dit hoofdstuk aan bod.  

3.1 Landelijk minimabeleid 

Bij het opstellen van de begrotingen worden de landelijke heffingskortingen (algemene 

heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting), landelijke 

toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget) en de 

kinderbijslag in de berekeningen opgenomen.  

3.2 Lokaal minimabeleid 

Naast de landelijke inkomensondersteunende maatregelen heeft de gemeente 

Apeldoorn voor huishoudens met een laag inkomen ook een lokaal minimabeleid. De 

volgende regelingen worden opgenomen in de berekeningen:  

 Kwijtscheldingsbeleid; 

 de gemeentepolis via Menzis; 

 de RegelRecht producten; 

 de individuele inkomenstoeslag; 

 bijdragen via Stichting Leergeld  

 individuele bijzondere bijstand (tbv zorguitgaven). 

3.2.1 Kwijtscheldingsbeleid 

De gemeente Apeldoorn kent een kwijtscheldingsregeling voor de gemeentelijke 

belastingen en de waterschapsheffingen. Tussen het waterschap en de gemeente vindt 

er geen uitwisseling van gegevens plaats. De berekening van de kwijtschelding wordt 

apart berekend door de gemeente en door het waterschap. De kwijtscheldingsnorm 

bedraagt 100 procent van het sociaal minimum.  

Bij een hoger inkomen wordt betalingscapaciteit berekend. Er vindt een correctie plaats 

voor netto uitgaven aan huur en aan zorgpremies. Vanaf 2012 kunnen gemeenten bij de 

berekening van de kwijtschelding ook rekening houden met de kinderopvang. De 

gemeente Apeldoorn maakt van deze mogelijkheid gebruik.  

 

De riool- en afvalstoffenheffing zijn in de gemeente Apeldoorn geen vast bedrag per 

huishouden. Zo is de rioolheffing afhankelijk van de WOZ-waarde. De 

afvalstoffenheffing kent een vast en een gedifferentieerd tarief, waarbij het 

gedifferentieerde tarief afhankelijk is van het aantal ledigingen per huishouden.  

 

Om tot een representatieve riool- en afvalstoffenheffing voor de voorbeeldhuishoudens 

te komen, maken wij gebruik van gemiddelden die in 2016 zijn berekend door 

Vereniging Eigen Huis (VEH) voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Hierbij 

leidt een doorrekening van de gemiddelde WOZ-waarde volgens VEH tot een 
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rioolheffing van 137,57 euro voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens. 

De afvalstoffenheffing voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens wordt 

berekend op respectievelijk 192,50 euro en 253,99 euro. Hierbij is uitgegaan van het 

vaste tarief (159,39 euro) en 7 ledigingen van een minicontainer (120 liter) voor een 

eenpersoonshuishouden en 20 ledigingen van een minicontainer (120 liter) voor een 

meerpersoonshuishouden. Beide gemiddelden op basis van onderzoek. Omdat de 

afvalstoffenheffing bij het gedifferentieerde tarief maximaal een kwijtschelding van 

65,20 per belastingjaar wordt verleend, betalen meerpersoonshuishoudens ondanks 

volledige kwijtschelding 29,40 euro per belastingjaar aan de afvalstoffenheffing. 

3.2.2 De gemeentepolis Menzis 

De gemeente Apeldoorn biedt inwoners met een laag inkomen een collectieve 

zorgverzekering aan via Menzis. Deze gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering, 

een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Bij de aanvullende 

verzekering zijn er drie varianten en bij de tandartsverzekering zijn er vier varianten. In 

de berekeningen hebben we voor de voorbeeldhuishoudens zonder zorgaanvraag 

gekozen voor de het pakket met een minimale tandartsverzekering, een gemiddeld 

aanvullend zorgpakket en een meeverzekerd eigen risico, GarantVerzorgd 2. Vanwege 

de kortingen die verstrekt worden door de gemeente is dit ruime pakket net zo 

betaalbaar als andere, meer beperkte pakketten.  

Voor de voorbeeldhuishoudens met zorgaanvraag rekenen we met een vergelijkbaar 

pakket waar de aanvullende verzekering hoger is, GarantVerzorgd 3.  

 

Huishoudens met een inkomen niet hoger dan 150 procent van het sociale minimum 

komen in aanmerking voor deze gemeentepolis van Menzis. De gemeente Apeldoorn 

geeft een korting op de premie afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Voor 

huishoudens met een inkomen niet hoger dan 110 procent van het sociale minimum is 

deze hoger dan voor die met een inkomen tussen 110 en 150 procent van het sociale 

minimum. 

Tabel 2: Korting op de premie voor GarantVerzorgd 2 en GarantVerzorgd 3 

 Voor huishoudens zonder zorg Voor huishoudens met zorg 

 
Korting van de 

gemeente 

Korting 

verzekeren eigen 

risico 

Korting van de 

gemeente 

Korting 

verzekeren eigen 

risico 

100 % € 15 € 23 € 15 € 30 

110 % € 15 € 23 € 15 € 30 

120 % € 10 € 15 € 10 € 15 

150 %  €  -- € 8 € -- € 8 
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3.2.3 De RegelRecht producten  

De gemeente Apeldoorn kent verschillende producten voor alle inwoners met een laag 

inkomen. Deze producten worden tezamen RegelRecht genoemd. RegelRecht kent 

twee onderdelen2:  

 De Strippenkaart die korting geeft op diverse uitjes en/of praktische zaken. Zo 

kunnen inwoners bijvoorbeeld met korting mee naar het zwembad of het 

theater. Ook kunnen inwoners kiezen voor korting bij deelnemende winkels.  

 De Kidskaart, die ouders automatisch ontvangen in november. De Kidskaart 

bestaat, afhankelijk van het inkomen, uit 4 of 6 cadeaubonnen. Met de bonnen 

kunnen ouders voordeliger producten aanschaffen voor hun kind(eren). 

 

De RegelRecht producten gelden voor huishoudens met een inkomen niet hoger dan 

120 procent van het sociaal minimum. De Strippenkaart is bedoeld per gezinslid. De 

Kidskaart is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar en wordt per kind automatisch 

verstrekt aan gezinnen die recht hebben op de RegelRecht producten. De waarde van 

de vergoeding is afhankelijk van het inkomen. Huishoudens met een inkomen tot en met 

110 procent van het sociaal minimum krijgen meer vergoed dan die met een inkomen 

tussen 110 en 120 procent van het sociaal minimum. 

De totale waarde van de strippenkaart bedraagt (afhankelijk van het inkomen en de 

leeftijd) 48 euro of 69 euro. De strippenkaart bestaat uit verschillende strippen van 2 

euro die de ontvangers kunnen besteden bij winkels en organisaties. Deze organisaties 

geven op hun beurt weer een extra korting van minimaal 10 procent, waardoor de 

waarde van de strippen minimaal 2,20 euro bedraagt. In sommige gevallen is een 

hogere kortingen ook mogelijk. Vanwege de extra korting die organisaties geven, 

rekenen wij met vergoedingen van respectievelijke 75,90 euro en 50,60 euro per 

persoon. 

Voor de Kidskaart geldt een bijdrage van 75 euro per kind per jaar als het inkomen niet 

hoger is dan 110 procent van de norm en 50 euro bij een inkomen niet hoger dan 120 

procent. Ook hierbij geldt dat de winkel ook nog een extra korting van 10 procent geeft.  

 

In de berekeningen hebben we deze tegemoetkomingen verrekend met de kosten voor 

contributies en abonnementen bij sociale participatie in het restpakket (Strippenkaart) 

en met de kosten van kleding en schoenen (Kidskaart) . 

3.2.4 Individuele inkomenstoeslag 

Huishoudens onder de AOW leeftijd die 3 jaar of langer een laag inkomen hebben, 

komen in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De hoogte hangt af van het 

huishoudtype. De inkomensgrens is 100 procent van het sociaal minimum. 

Voor paren is het een bedrag van 486 euro per jaar, voor alleenstaande ouders 436 

euro en voor alleenstaanden 341 euro per jaar.  

                                                      

2 RegelRecht kent ook een derde onderdeel, namelijk een vergoeding voor Zwemdiploma A voor 

kinderen van ouders met een laag inkomen. Deze vergoeding nemen wij niet mee in onze 
berekeningen, omdat het een specifieke doelgroep betreft. 
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3.2.5 Bijdragen via Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 

Kinderen tussen 4 en 18 jaar uit gezinnen met een inkomen niet hoger dan 120 procent 

van het toepasselijke minimum kunnen financieel worden ondersteund in de kosten voor 

school, voor een fiets, voor contributie (sport/cultuur) en sportkleding. Het gaat om een 

vergoeding per kind. Voor de schoolkosten is de vergoeding voor basisschoolleerlingen 

is 125 euro per jaar en voor leerlingen aan voortgezet onderwijs 150 euro per jaar. Voor 

de fiets biedt de stichting 75 euro per drie jaar voor kinderen vanaf 10 jaar tot 18 jaar. 

De contributie van een sport- of cultuurclub wordt vergoed evenals de kleding die voor 

sporten nodig is.  

In de begroting is deze regeling verrekend met de uitgavenposten “onderwijs”,  

“inventaris”, “kleding” en met sociale participatie.  

 

3.3 Huishoudens met een zorgvraag 

In dit onderzoek worden vijf voorbeeldhuishoudens met een zorgvraag onderzocht. Het 

gaat om de alleenstaande onder en boven de pensioengerechtigde leeftijd, om een paar 

zonder kinderen onder en boven de pensioengerechtigde leeftijd en een paar met twee 

oudere kinderen (14 en 16 jaar).  

 

Hieronder wordt eerst dieper ingegaan op de regelingen van de gemeente Apeldoorn 

voor huishoudens met een zorgvraag. Daarna wordt het profiel van deze huishoudtypen 

nader omschreven en wordt bekeken wat het effect hiervan is op de maandbegroting 

van deze huishoudens. 

3.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een 

handicap, chronisch zieken of ouderen een zo normaal mogelijk dagelijks leven kunnen 

leiden. De gemeente bekijkt of hulp nodig is en waarmee iemand het beste is geholpen. 

Iedere gemeente regelt dit op zijn eigen manier. Huishoudens met een zorgvraag 

kunnen bij de gemeente Apeldoorn terecht voor hulp in de huishouding, voor 

begeleiding en dagopvang, voor woonvoorzieningen, voor rolstoelen en andere 

vervoersmiddelen, en voor vervoer in en om de stad. 

 

Voor deze voorzieningen geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage via het CAK. 

Zijn de kosten van de hulp lager dan de berekende inkomensafhankelijke maximale 

eigen bijdrage, dan zijn de kosten van de zorg het maximum. Er wordt dus nooit meer 

eigen bijdrage betaald dan de daadwerkelijke kosten van de zorg. Deze eigen bijdrage 

wordt vergoed door de gemeentepolis tot een maximum van 400 euro per huishouden 

per jaar.  

3.3.2 De gemeentepolis  

De gemeente Apeldoorn kent uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor mensen met 

een laag inkomen. Bij het opstellen van de begrotingen voor de zorghuishoudens gaan 
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we ervan uit dat voor één van deze pakketten gekozen is, te weten de meest 

uitgebreide GarantVerzorgd 3. Naast de herverzekering van het eigen risico gelden een 

aantal vergoedingen die voor het zorghuishouden van belang zijn, zoals de persoonlijke 

alarmering.  

3.3.3 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) 

Inwoners die door een beperking niet in staat zijn om gebruik te maken van ‘gewone’ 

vervoersvoorzieningen (als de bus, een auto, een brommer of een fiets) kunnen bij het 

Wmo-loket een vervoersvoorziening aanvragen. Er geldt een eigen bijdrage per zone en 

een opstaptarief.  

3.3.4 Individuele bijzondere bijstand 

De gemeente Apeldoorn verstrekt voor bijzondere, noodzakelijke kosten bijzondere 

bijstand. Bij een inkomen niet hoger dan 110 procent wordt geen draagkracht 

verondersteld. Bij een hoger inkomen wordt 25 procent van het inkomen meer dan 110 

procent als draagkracht gezien.  

3.3.5 Uitgangspunten huishouden met zorgvraag 

Hieronder is aangegeven met welk zorgprofiel is gerekend. Dit profiel is opgesteld door 

het Nibud is samenspraak met Ieder(In).  

Bij het paar onder de pensioengerechtigde leeftijd (met en zonder kinderen) gaan we uit 

van één persoon met een zorgvraag. Bij paren boven de pensioengerechtigde leeftijd 

gaan we uit van twee personen met een zorgvraag.  

 

Het profiel voor huishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd ziet er als volgt uit: 

 Stofwisselingsziekte 

 Longproblemen 

 Hoog medicijngebruik (deels eigen bijdrage voor betalen)  

 Rolstoelgebonden 

 Huishoudelijke verzorging / Regie op gestructureerd huishouden  

 Persoonlijke verzorging  

 Verpleging  

 Gebruik belbus / collectief vervoer 

 Woningaanpassing (drempels weg, verhoogde WC) 

 Personenalarmering  

 

Voor huishoudens vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd geldt het volgende zorgprofiel:  

 Herstellende van herseninfarct  

 Hartklachten  

 Natriumbeperkt dieet  

 Bril  

 Gehoorapparaat  

 Rollator  
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 Hoog medicijngebruik (deels eigen bijdrage voor betalen)  

 Lichte vorm van incontinentie 

 Huishoudelijke verzorging / Regie op gestructureerd huishouden 

 Persoonlijke verzorging  

 Verpleging  

 Gebruik belbus/collectief vervoer 

 Woningaanpassing (drempels weg, verhoogde wc) 

 Personenalarmering  

 
Bij deze zorgprofielen gaan wij in dit onderzoek ervan uit, dat het huishouden:  

 vijf dagen per week gebruik maakt van een maaltijdvoorziening, als het 

alleenstaand is of twee oudere personen bevat. Deze maaltijdvoorziening zorgt 

voor meerkosten ten opzichte van de situatie waarin het huishouden zelf de 

warme maaltijd zou hebben bereid. Hiervoor wordt in de gemeente Apeldoorn 

bijzondere bijstand verstrekt. Voor de huishoudens met een inkomen hoger dan 

110 procent van het minimum is daarvoor de draagkracht3 berekend. De kosten 

zijn verrekend bij de post “Voeding”.  

 gebruik maakt van maatwerkvoorziening huishoudelijke verzorging (Regie op 

gestructureerd huishouden) waarvoor de eigen bijdrage CAK geldt met een 

maximum van de daadwerkelijke kosten. Verrekend bij de post “eigen bijdrage 

CAK”. 

 gebruik maakt van persoonlijke verzorging en verpleging, beide vallen in het 

basispakket van de zorgverzekering. Hiervoor komen er dus geen extra kosten 

bij. 

 om medische redenen gebruik maakt van sociale alarmering. Dit wordt 

vergoedt via de zorgverzekering/gemeentepolis. Verrekend bij de post 

“diversen”. 

 extra waskosten en daarmee extra slijtage van kleding heeft. We gaan uit van 

twee keer per week extra wassen, wat neerkomt op meerkosten van 8,25 euro 

per maand voor kleding. Hiervoor geldt in de gemeente Apeldoorn een 

vergoeding via de bijzondere bijstand. Verrekend bij de post “was- en 

schoonmaakmiddelen”. 

 gebruik maakt van collectief afhankelijk vervoer. We gaan uit van 10 km heen 

en 10 km terug (2 ritten) per week. In de gemeente Apeldoorn geldt een tarief 

van 60 eurocent per zone (wat overeenkomst met ongeveer 5 kilometer) naast 

een instaptarief van 60 eurocent. Deze kosten zijn opgenomen bij de post 

“vervoer”.  

                                                      

3 De draagkracht wordt verrekend met de post ‘’bijzondere bijstand / draagkracht’’.   



 

  20 / Minima-effectrapportage gemeente Apeldoorn 2016  

 onder de AOW leeftijd een hogere energierekening heeft. Het oudere 

huishouden heeft deze extra kosten al, ook als er geen sprake is van een 

zorgvraag. Hiervoor geldt in de gemeente Apeldoorn een vergoeding via de 

bijzondere bijstand. Verrekend bij de posten “gas en elektriciteit”. 

 extra kosten maakt voor attenties voor de hulp van 8 euro per maand. 

Verrekend bij de post “niet-vergoede zorgkosten”.  

 extra kosten maakt voor medicijnen. Deze kosten worden gedekt door de 

basiszorgverzekering. 

 extra kosten maakt voor hulpmiddelen en aanpassingen van de woning. 

Deze kosten worden gedekt door Wmo waarvoor de eigen bijdrage CAK geldt. 

Verrekend bij de post “eigen bijdrage CAK”.  
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4 Resultaten  

4.1 Saldo inkomsten min uitgaven 

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het onderzoek. Eerst komen de verschillen tussen 

de huishoudtypen in de gemeente Apeldoorn aan bod. Vervolgens worden de 

verschillende inkomensniveaus met elkaar vergeleken. 

 

Een en ander wordt schematisch weergegeven in tabel 1 op de volgende pagina. Uit de 

tabel valt het volgende af te lezen: 

 

 Een overzicht van de bestedingsruimte (saldo) die de onderzochte 

huishoudtypen hebben, nadat zij de uitgaven uit het basispakket en nadat ze de 

uitgaven aan het basis- en het restpakket hebben gedaan.  

 

 In de laatste twee kolommen wordt het saldo weergegeven van huishoudens die 

in aanmerking komen voor individuele inkomenstoeslag. 

  

 Een negatief saldo op de maandbegroting is in rood weergegeven.  

 

 Als een hoger inkomen leidt tot minder bestedingsruimte (de zogenoemde 

armoedeval) dan is dit bij het betreffende inkomensniveau aangegeven met 

een rood pijltje.  
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Tabel 3a: Overzicht saldo inkomsten min uitgaven in euro’s per maand 
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Tabel 1b: Overzicht saldo inkomsten min uitgaven in euro’s per maand 

  
 

4.2 Resultaten per huishoudtype 

4.2.1 Na invulling van alleen het basispakket 

Uit de tweede kolom van tabel 1 (“saldo na basispakket”) blijkt dat de alle 

voorbeeldhuishoudens voldoende inkomen hebben om de noodzakelijke uitgaven uit het 

basispakket te kunnen bekostigen. 

 

4.2.2 Na invulling van zowel het basis- als het restpakket 

Wanneer ook naar de bestedingen uit het restpakket wordt gekeken, dan krijgen een 

aantal van de voorbeeldhuishoudens te maken met een tekort op de maandbegroting.  

Ieder voorbeeldhuishouden behalve de ouderen en de alleenstaande ouder met jonge 

kinderen heeft onvoldoende inkomen om alle uitgaven uit zowel het basispakket als het 

restpakket te kunnen bekostigen. 

 

a. Alleenstaande 

Een alleenstaande tot de pensioengerechtigde leeftijd met een bijstandsui tkering 

komt, na invulling van zowel het basis- als het restpakket, 58 euro per maand 

tekort. Met een inkomen op 110 procent is het tekort 37 euro en op 120 procent is 

het tekort 15 euro. Nadat alle uitgaven uit het basispakket zijn gedaan, is er 

onvoldoende inkomen om alle uitgaven in verband met sociale participatie te kunnen 

doen. Bij het inkomen op 150 procent van het sociale minimum is geen tekort te zien en 

kan het huishouden rondkomen als wordt uitgegaan van minimale uitgaven.  

 

b. Alleenstaande oudere 

Een alleenstaande oudere heeft voldoende inkomen om alle uitgaven uit zowel 

het basis- als het restpakket te kunnen bekostigen. Op 100 procent is gerekend 
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met een AOW-uitkering. Die is hoger dan een bijstandsuitkering. Op AOW-niveau 

resteert na invulling van zowel het basis- als het restpakket 132 euro per maand. Op 

110 procent van de norm resteert 133 euro, op 120 procent 194 euro en op 150 procent 

183 euro. 

 

c. Eenoudergezin met 2 jongere kinderen (3 en 5 jaar) 

Een eenoudergezin met 2 jongere kinderen van 3 en 5 jaar heeft voldoende 

inkomen om alle uitgaven uit zowel het basis- en restpakket te kunnen 

bekostigen. Op bijstandsniveau bestaat bijna de helft van het besteedbare 

inkomen uit toeslagen. Vooral het kindgebonden budget is door de alleenstaande-

ouderkop erg hoog. Op 110 en 120 procent is het deel toeslagen hoog doordat via de 

kinderopvangtoeslag een groot deel van de kosten voor kinderopvang worden vergoed.  

 

De hoge toeslagen vormen een risico bij inkomensschommelingen. Wanneer 

wijzigingen in het inkomen niet tijdig worden doorgegeven, bestaat het risico dat grote 

bedragen moeten worden terugbetaald. 

 

d. Eenoudergezin met 2 oudere kinderen (14 en 16 jaar) 

Een eenoudergezin met twee oudere kinderen van 14 en 16 jaar heeft 

onvoldoende inkomen om alle uitgaven uit zowel het basis- als het 

restpakket te kunnen bekostigen bij de laagste drie inkomenscategorieën. 

Het tekort bedraagt op bijstandsniveau 91 euro per maand. Op 110 procent is het tekort 

59 euro en op 120 procent 33 euro. Dit betekent dat dit huishouden nadat alle uitgaven 

uit het basispakket zijn gedaan niet alle uitgaven voor sociale participatie kan doen  bij 

deze inkomens. Bij het inkomen op 150 procent van het minimum is geen tekort en is dit 

wel mogelijk.   

 

In tegenstelling tot een eenoudergezin met jongere kinderen ontstaan bij oudere 

kinderen dus wel tekorten. Dit wordt veroorzaakt doordat voor oudere kinderen voeding, 

kleding en onderwijs meer kosten dan voor jonge kinderen. De hogere kinderbijslag en 

het kindgebonden budget kunnen dit verschil niet compenseren.  

 

e. Paar zonder kinderen 

Het paar zonder kinderen heeft te weinig inkomen om na alle uitgaven uit het 

basispakket ook alle uitgaven uit het restpakket te kunnen bekostigen. Als 

naar de uitgaven uit zowel het basis- als het restpakket wordt gekeken, dan resulteren 

grotere tekorten dan bij een alleenstaande. Het inkomen van een paar is niet hoog 

genoeg om alle kosten die een extra volwassene met zich meebrengt te dekken.  De 

hogere bijstandsnorm voor een paar (100 procent van het minimumloon tegenover 70 

procent voor een alleenstaande) is niet genoeg om de extra kosten op te vangen. Op 

bijstandsniveau ontstaat na invulling van zowel het basis- als het restpakket een tekort 
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van 77 euro, op 110 procent 57 euro en op 120 procent 56 euro. Bij het inkomen op 150 

procent van het toepasselijke minimum is het een positief resultaat van 12 euro in 

vergelijking tot 101 euro voor een alleenstaande.  

 

f. Ouder paar zonder kinderen 

Het oudere paar kan alle uitgaven uit het basis- en het restpakket 

bekostigen zonder dat er een tekort op de begroting ontstaat. Dit geldt 

voor alle onderzochte inkomensniveaus. Op bijstandsniveau resteert een 

bedrag van 157 euro per maand. Op 110 procent is het saldo 130 euro, op 120 procent 

211 euro en op 150 procent 367 euro per maand. Dat oudere paren in tegenstelling tot 

paren onder de pensioengerechtigde leeftijd wel alle uitgaven kunnen betalen heeft 

ermee te maken dat de bijstands- en AOW-uitkering hoger zijn voor ouderen dan voor 

jongeren.  

 

g. Paar met 2 jongere kinderen (3 en 5 jaar) 

Het paar met twee jongere kinderen kan niet alle uitgaven uit het basis - 

en het restpakket bekostigen. Op bijstandsniveau ontstaat een tekort 

van 72 euro per maand nadat alle uitgaven uit het basis- en het restpakket gedaan zijn. 

Bij een inkomen op 110 procent van het minimum is het tekort 38 euro, op 120 procent 

71 euro en op 150 procent 116 euro. Het inkomen is onvoldoende om alle uitgaven voor 

twee volwassenen en twee kinderen te kunnen doen. 

Bij het   

 

h. Paar met 2 oudere kinderen (14 en 16 jaar) 

Het paar met twee oudere kinderen heeft op bijstandsniveau, als alleen 

naar de uitgaven uit het basispakket wordt gekeken, net genoeg om te 

besteden. Het gaat om een bedrag van 32 euro per maand. De 

uitgaven van het restpakket kunnen daarna nauwelijks meer worden betaald. Voor wat 

betreft sociale participatie is dit huishouden daarmee volledig aangewezen op 

tegemoetkomingen vanuit de gemeente en dan nog is er onvoldoende ruimte. Op 

bijstandsniveau bedraagt het tekort 253 euro. Bij een inkomen op 110 procent van het 

minimum resteert na invulling van zowel het basis- als het restpakket een tekort van 

219 euro, op 120 procent een tekort van 252 euro en op 150 procent is dat 342 euro.  

Naast de kosten van een extra volwassene heeft dit huishouden ook  met de extra 

kosten van oudere kinderen te maken. Beide drukken erg op de bestedingsruimte van 

dit voorbeeldhuishouden. 
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4.3 Resultaten per inkomensniveau 

Voor elk voorbeeldhuishouden is een begroting opgesteld met naast het minimum 

inkomen (bijstand of AOW) ook een inkomen net daarboven, namelijk 110 en 120 

procent van het minimum en een inkomen daar wat ruimer boven, namelijk 150 procent 

van het toepasselijke minimum.  

 

Armoedeval 

Soms leidt een hoger inkomen tot een beperktere bestedingsruimte. Dit komt doordat 

landelijke en gemeentelijke inkomensondersteunende maatregelen er niet op voorhand 

toe leiden dat een huishouden meer te besteden heeft bij een hoger inkomen. In dat 

geval is sprake van een armoedeval. Deze situatie ontstaat vaak wanneer huishoudens 

vanuit een uitkering uitstromen naar betaald werk. Op dat moment nemen de kosten in 

verband met werk toe en komen rechten op inkomensondersteunende regelingen 

(gedeeltelijk) te vervallen. Dit verschijnsel kan zich ook voordoen bij een geringe 

inkomensstijging net boven het sociaal minimum. Bijvoorbeeld door een loonsverhoging 

of meer uren werk. 

 

Bij gepensioneerden kan zich ook het verschijnsel voordoen dat een hoger inkomen niet 

tot meer bestedingsruimte leidt. In dat geval wordt meestal niet gesproken van een 

armoedeval, omdat een inkomensstijging zich in de praktijk meestal niet voordoet. 

Hieronder wordt dit verschijnsel wel beschreven maar niet aangeduid als armoedeval.  

 

4.3.1 Na invulling van alleen het basispakket 

Als alleen gekeken wordt naar de uitgaven uit het basispakket, dan doet zich bij een 

alleenstaande oudere het verschijnsel voor dat de bestedingsruimte bij een inkomen op 

150 procent van het minimum minder is dan op 120 procent van het toepasselijke 

minimum.  

 

Het gaat hierbij slechts om 7 euro per maand. Dit wordt veroorzaakt door de 

huurtoeslag. De huurtoeslag voor een oudere met een inkomen op 150 procent van het 

minimum voor gepensioneerden is geheel komen te vervallen.  

 

Verder zien we een armoedeval bij de paren met kinderen en een inkomen op 120 

procent van het toepasselijke minimum. Vooral de landelijke toeslagen en regelingen 

zijn voor dit huishoudtype lager bij het inkomen op 120 procent dan bij het inkomen op 

110 procent van het minimum. Daarbij zijn ook de gemeentelijke vergoedingen die 

doorwerken op het basispakket iets minder ruim. Het gaat om een minder ruime 

premievergoeding voor de gemeentepolis (twee volwassenen) en de lagere vergoeding 

van de Kidskaart. Deze beide type verschillen (landelijke en lokale verlaging van de 

financiele ondersteuning) leidt er toe dat het huishouden minder overhoudt dan bij het 

inkomen op 110 procent van het minimum.  
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Daarnaast is bij het inkomen op 150 procent bij beide paren met kinderen een grotere 

armoedeval te zien. Deze armoedeval wordt veroorzaakt doordat er bij een inkomen op 

150 procent van het minimum nauwelijks meer recht is op landelijke toeslagen, de 

premievergoeding voor de gemeentepolis lager is, het recht op de RegelRecht 

regelingen geheel vervalt en er geen bijdrage via Stichting Leergeld is. Na invulling van 

zowel het basis- als het restpakket 

 

4.3.1 Na invulling van zowel het basis- als restpakket 

De armoedeval situaties hierboven beschreven zijn ook te zien als het restpakket ook is 

uitgegeven. Deze zijn groter als ook de uitgaven aan sociale participatie zijn gedaan.  

 

Daarnaast hebben de oudere paren na invulling van zowel het basis- als het restpakket 

ook minder bestedingsruimte bij een inkomen van 110 procent van het minimum ten 

opzichte van AOW-niveau. Dit komt door het geringe verschil tussen de AOW-uitkering 

en 110 procent van de bijstandsuitkering in combinatie met de hogere uitgaven bij 110 

procent en het vervallen dan de kwijtschelding voor de lokale lasten.  

 

4.4 Individuele inkomenstoeslag 

Huishoudens die langdurig een laag inkomen hebben kunnen in aanmerking komen 

voor de individuele inkomenstoeslag (IIT). Dit geldt voor huishoudens met een inkomen 

dat maximaal 100 procent van het sociaal minimum is.  

 

In tabel 1 in paragraaf 4.1 staan in de laatste twee kolommen de saldi van de inkomsten 

min de uitgaven weergegeven waarbij rekening is gehouden met de IIT. 

 

Uit de tabel valt af te lezen dat een alleenstaande op bijstandsniveau die IIT ontvangt, 

maandelijks 82 euro overhoudt nadat alle uitgaven uit alleen het basispakket zijn 

gedaan. Zonder IIT resteert 54 euro. Als naast het basispakket ook rekening wordt 

gehouden met alle uitgaven uit het restpakket, dan resteert een tekort van 29 euro per 

maand. Zonder IIT is er een tekort van 58 euro. 

 
Armoedeval 

Huishoudens die vanuit een situatie met een laag inkomen inclusief IIT doorstromen 

naar een situatie met een inkomen van 110 procent van het minimum krijgen nagenoeg 

allemaal te maken met een armoedeval. Zo resteert voor een eenoudergezin met twee 

jongere kinderen met een bijstandsuitkering inclusief IIT een bedrag van 124 euro per 

maand. Bij een inkomen van 110 procent van het minimum resteert een bedrag van 

maar 88 euro.  

 

Ook de alleenstaande, het eenoudergezin met oudere kinderen, het paar zonder 

kinderen en het paar met oudere kinderen hebben te maken met deze armoedeval.   
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4.5 Resultaten voor huishoudens met een 

zorgvraag 

 

In tabel 2 staan de saldi van de inkomsten min de uitgaven als maanduitgaven 

weergegeven voor de voorbeeldhuishoudens met een zorgvraag.  

Tabel 2: Saldo inkomsten min uitgaven van de voorbeeldhuishoudens met een zorgvraag 

 

 

  

i. Alleenstaande met een zorgvraag

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

100% 32€                     -80€                   60€                     -51€                   

110% 130€                   -48€                   130€                   -48€                   

120% 116€                   -70€                   116€                   -70€                   

150% 163€                   -26€                   163€                   -26€                   

j. Alleenstaande oudere met een zorgvraag

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

100% 222€                   110€                   

110% 280€                   125€                   

120% 300€                   137€                   

150% 153€                   -15€                   

k. Paar zonder kinderen met zorgvraag

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

100% 62€                     -103€                 103€                   -62€                   

110% 168€                   -62€                   168€                   -62€                   

120% 148€                   -87€                   148€                   -87€                   

150% 151€                   -98€                   151€                   -98€                   

l. Ouder paar zonder kinderen met zorgvraag

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

100% 288€                   123€                   

110% 341€                   133€                   

120% 342€                   124€                   

150% 324€                   97€                     

m. Paar met twee oudere kinderen, met zorgvraag

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

100% 17€                     -267€                 58€                     -226€                 

110% 116€                   -233€                 116€                   -233€                 

120% 87€                     -267€                 87€                     -267€                 

150% -37€                   -452€                 -37€                   -452€                 

inclusief inkomenstoeslag

inclusief inkomenstoeslag

inclusief inkomenstoeslag

inclusief inkomenstoeslag

inclusief inkomenstoeslag
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4.5.1 Na invulling van alleen het basispakket  

Uit de tabel blijkt dat alleen het paar met kinderen en een zorgvraag na invulling van 

alleen het basispakket onvoldoende inkomen heeft om al die uitgaven te kunnen doen. 

Bij dit huishouden zonder zorgvraag zagen we al een erg laag saldo bij de inkomen op 

150 procent van de norm. De extra kosten aan zorg veroorzaken bij dit inkomen een 

negatief saldo. 

 

De huishoudens met een zorgvraag hebben minder bestedingsruimte dan de 

vergelijkbare huishoudens zonder zorgvraag. Nadat alle uitgaven uit zowel het basis - 

als het restpakket gedaan zijn, resulteren er veel tekorten. Alleen bij de oudere 

voorbeeldhuishoudens is er geen tekort te zien. 

 

De inkomensondersteuning die deze voorbeeldhuishoudens met een zorgvraag krijgen 

is voldoende om alle uitgaven uit het basispakket te kunnen betalen. Echter, om de 

uitgaven in verband met sociale participatie te kunnen doen zijn de middelen te beperkt.  

 

4.5.2 Zorgkosten zijn individueel bepaald  

In dit rapport is gekozen voor een bepaalde zorgvraag om het effect van zorgkosten en 

tegemoetkomingen voor deze kosten op de bestedingsruimte van huishoudens met een 

laag inkomen in kaart te brengen. De zorgvraag is een weergave van vaak 

voorkomende kosten. In werkelijkheid hebben mensen te maken met zeer 

uiteenlopende zorgbehoeftes en varieert de hoogte van de zorgkosten sterk in 

individuele gevallen. Dat betekent dat conclusies die getrokken worden op basis van de 

uitkomsten, rekening houdend met de zorgvraag zoals die in dit rapport is geformuleerd, 

niet zonder meer gelden voor iedereen met zorgkosten.  

 

4.5.3 Armoedeval 

Bij de voorbeeldhuishoudens met een zorgvraag is vaker een armoedeval zichtbaar dan 

bij vergelijkbare huishoudens zonder zorgvraag. Dit is het geval bij de jongere 

alleenstaande en de beide paren zonder kinderen, bij het inkomen op 120 procent van 

het toepasselijke minimum. Vanwege zowel de draagkrachtruimte voor de individuele 

bijzondere bijstand als de hogere eigen bijdrage Wmo, zijn de uitgaven hoger bij een 

hoger inkomen. 

  

Ook bij de inkomens op 150 procent van het toepasselijke minimum is dit verschijnsel te 

zien.  Bij alle huishoudens met uitzondering van de alleenstaande jonger dan de AOW-

leeftijd is het uiteindelijke saldo na invulling van zowel het basispakket als het 

restpakket, bij 150 procent lager dan op het minimum (bijstand of AOW). Bij dit inkomen 

zijn, evenals bij het vergelijkbare huishouden zonder zorg, de landelijke vergoedingen 

duidelijk lager (huurtoeslag, zorgtoeslag en als van toepassing het kindgebonden 

budget) en is er geen recht op kwijtschelding van lokale lasten. Daarbij komt voor de 
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zorghuishoudens dat ook nog de hogere eigen bijdrage CAK en de lagere bijzonder 

bijstand (vanwege ruimere draagkracht) op de bestedingsruimte drukt.    

 

4.6 Huishoudens met zorgvraag en inkomen op 151 procent 

In de voorgaande paragrafen is gekeken naar de begrotingen van huishoudens met een 

inkomen tot en met 150 procent van het sociaal minimum. Voor de 

voorbeeldhuishoudens met een zorgvraag is ook gekeken naar de begroting bij een 

inkomen op 151 procent. Deze huishoudens komen dan niet meer in aanmerking voor 

de gemeentepolis, waarbij tevens het eigen risico werd afgedekt. Ook de vergoeding 

van de eigen bijdrage voor de Wmo komt daarmee te vervallen.  

 

De huishoudens met een zorgvraag en een inkomen op 151 procent krijgt te maken met 

extra kosten, omdat vergoedingen via de gemeentepolis komen te vervallen. Voor een 

aantal posten geldt dan de bijzondere bijstand als vergoeding.  

Voor alle huishoudtypen geldt dat ze te maken hebben met een armoedeval.  

In de eerste plaats moet men zelf een zorgverzekering afsluiten. In de begroting gaan 

we uit van de gemiddelde kosten voor een basis- en een  aanvullende verzekering en 

gaan we ervan uit dat het eigen risico volledig wordt opgemaakt, terwijl dit bij de 

gemeentepolis is herverzekerd. Voor het eigen risico is een bedrag van 32 euro of 64 

euro (bij twee volwassenen) extra in de begroting opgenomen (eigen risico van 385 

euro gedeeld door 12 maanden). 

Met het wegvallen van de collectieve zorgverzekering, vervalt ook de vergoeding van de 

eigen bijdrage Wmo van 400 euro per jaar. Ook wordt voor de personenalarmering een 

bedrag van 10 euro per maand gerekend, ervan uitgaande dat dit niet meer wordt 

vergoed door de zorgverzekeraar voor het betreffende huishouden. En komt vergoeding 

voor zelfzorgmedicijnen te vervallen. Deze kosten wordt deels door de bijzondere 

bijstand (afhankelijk van de draagkracht) vergoed.  

 

Deze extra kosten zijn verdeeld over de posten “zorgverzekering”, “eigen risico”, “niet 

vergoede zorgkosten”, “zelfzorgmedicijnen” en “eigen bijdrage CAK”.  

In bijlage 2 zijn de begrotingen gevoegd. In de volgende tabel is zichtbaar wat het 

verschil is tussen het saldo bij 150 procent en 151 procent bij de zorghuishoudens.  
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Tabel 3: Saldo met maandbedragen van de voorbeeldhuishoudens met een zorgvraag rond 150 
procent 

 
 
  

i. Alleenstaande met een zorgvraag

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

150% 163€                   -26€                   

151% 150€                   -39€                   

j. Alleenstaande oudere met een zorgvraag

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

150% 153€                   -15€                   

151% 127€                   -40€                   

k. Paar zonder kinderen met zorgvraag

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

150% 151€                   -98€                   

151% 110€                   -140€                 

l. Ouder paar zonder kinderen met zorgvraag

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

150% 324€                   97€                     

151% 306€                   80€                     

m. Paar met twee oudere kinderen, met zorgvraag

saldo na 

basispakket

saldo na basis- 

en restpakket

150% -37€                   -452€                 

151% -79€                   -494€                 
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5 Conclusie & advies 

Dit hoofdstuk beschrijft, naar aanleiding van de resultaten in het vorige hoofdstuk, de 

conclusies. Daarnaast worden er verschillende adviezen gegeven voor de aanpassing 

van regelingen in het kader van minimabeleid van de gemeente Apeldoorn. 

5.1 Algemeen 

Rondkomen  

De pakketten waarop de basisbedragen zijn gebaseerd zijn sober maar voldoende. De 

inhoud en de prijzen worden jaarlijks zorgvuldig aangepast door het Nibud  en zijn ook 

gevalideerd door panels van consumenten. Dit wil echter niet zeggen dat ieder 

huishouden hieraan voldoende heeft of dat ieder huishouden rond kan komen. Om rond 

te kunnen komen van een minimuminkomen is een goed financieel beheer van het 

huishouden noodzakelijk. Men reserveert om zo nodig grote uitgaven te kunnen doen 

voor bijvoorbeeld de vervanging van inventaris. We gaan ervan uit dat het huishouden 

niet leent, zodat er nog extra kosten van rente en aflossing bijkomen. Veel huishoudens 

die van een minimum inkomen moeten rondkomen, voeren een goed financieel beheer, 

maar een deel ook niet. 

 

Advies 1 

Voor huishoudens die moeten rondkomen van het minimum en moeite hebben 

met hun financieel beheer, is het aan te bevelen om cursussen en begeleiding 

op dit vlak aan te bieden. 

 

In de berekeningen is ervan uitgegaan dat alle aanspraken op landelijke en lokale 

regelingen zijn aangevraagd. De eigen verantwoordelijkheid van mensen speelt hierbij 

een belangrijke rol. Dat is echter niet voor ieder huishouden een vanzelfsprekendheid4. 

De gemeente kan hierbij ondersteuning bieden.  

 

Advies 2 

Het Nibud adviseert het gebruik van regelingen te stimuleren door hieraan 

publiciteit te geven en de toegang tot deze regelingen zo eenvoudig mogelijk te 

maken, bijvoorbeeld via Berekenuwrecht. Ook de hulp bij de thuisadministratie 

(bijv. vrijwilligers Humanitas) moeten alle regelingen kennen.  

 

                                                      

4 Zie bijvoorbeeld Tempelman, C., Houkes, A. Prins, J. (2011). Niet-gebruik 

inkomensondersteunende maatregelen, Amsterdam: SEO. Te downloaden op www.overheid.nl. 
 

http://www.overheid.nl/
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Op dit moment werkt circa 85 procent van de gemeenten met één of meer wijkteams als 

toegang tot zorg en ondersteuning5. De wijkteams bestaan uit professionals met een 

verschillende achtergrond en expertise.  

In hun gesprekken met inwoners blijken wijkteams veel te maken te hebben met 

financiële problemen van burgers. Om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen 

tijdens keukentafelgesprekken, is het wenselijk dat de professionals binnen het 

wijkteam op de hoogte zijn van alle inkomensondersteunende maatregelen die de 

gemeente Apeldoorn te bieden heeft. Daarbij is het belangrijk dat de wijkteams 

huishoudens bekend maken met de regelingen en ook aangeven hoe huishoudens 

regelingen kunnen aanvragen.  

 

Advies 3  

Om het niet-gebruik te verminderen adviseert het Nibud als gemeente ook het 

wijkteam inzetten. 

 

Daarnaast kan het wijkteam ook een signalerende functie hebben met betrekking tot de 

schuldensituatie van een huishouden. Hoe eerder financiële problemen kunnen worden 

aangepakt, hoe beter. Wij gaan er in dit onderzoek niet van uit dat huishoudens 

schulden hebben (die afgelost moeten worden). In de praktijk kunnen die echter wel 

aanwezig zijn. 

 

Woonlasten 

De huur is een relatief groot deel van de uitgaven op de begroting. In 2013, 2014 en 

2015 zijn de huren in Nederland relatief sterk gestegen (respectievelijk 4,7 ; 4,4 en 2,4 

procent) ten opzichte van de jaren ervoor (rond de 2 procent) (CBS, 2015).  

 

In dit onderzoek is in overleg met de gemeente Apeldoorn gerekend met een huur van 

586 euro voor eenpersoonshuishoudens en 628 euro voor meerpersoonshuishoudens. 

Dit zijn redelijk hoge huren voor deze doelgroep (lage inkomens). Ook al wordt een deel 

van deze huur vergoed door de huurtoeslag, voor deze huren blijft een aanzienlijk deel 

over dat de huishoudens zelf moeten betalen. Huishoudens die geconfronteerd worden 

met een nog hogere huur zullen duidelijk minder bestedingsruimte hebben dan uit de 

berekeningen uit dit rapport blijken. 

 

Advies 4  

Maak met de woningcorporaties (prestatie)afspraken over de hoogte van de 

huur en over de huurstijging voor huishoudens met een laag inkomen. En te 

onderzoeken of een tijdelijke huurverlaging mogelijk is (zoals bijvoorbeeld in 

Amsterdam wordt toegepast).  

 

  

                                                      
5 http://www.kennispleinchronischezorg.nl/eerstelijn/sociale-wijkteams-nieuws-samenwerking-
specialisten-huisarts.html 
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Energielasten 

Een ander belangrijke component binnen de woonlasten zijn de energielasten. Voor 

huishoudens in een energie-onzuinige woning kan een besparing op deze kosten 

positief bijdrage aan de bestedingsruimte. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat juist 

huishoudens met een laag inkomen vaak in minder goed geïsoleerde woningen wonen, 

waardoor ze ook een hoger verbruik dan gemiddeld hebben.  

 

Advies 5 

Huishoudens met een laag inkomen zouden goed de hulp van energieadviseurs 

of gratis/ goedkope energieboxen aangeboden kunnen krijgen. Producten zoals 

spaarlampen en isolatiefolies, waarvan de aanschafkosten voor deze doelgroep 

vaak te hoog zijn, terwijl ze een snelle terugverdientijd hebben, zijn dan het 

meest effectief.  

 

5.2 Regelingen 

De diverse vormen van inkomensondersteuning in de gemeente Apeldoorn hebben een 

duidelijk positief effect op de bestedingsruimte van de inwoners met een laag inkomen, 

ook in vergelijking tot andere onderzochte gemeenten (zie bijlage 5 voor saldi zonder 

regelingen). De regelingen sluiten aan op de financiële positie van verschillende 

huishoudens. Voor gezinnen met kinderen is er een financiële ondersteuning via de 

RegelRecht-regeling en stichting Leergeld die het mogelijk maken te participeren. En 

voor de huishoudens met zorg zijn de vergoedingen via de collectieve zorgverzekering 

en de bijzondere bijstand noodzakelijk die positief bijdrage aan hun bestedingsruimte.    

 

Advies 6 

Handhaaf in ieder geval de huidige regelingen en zorg er voor dat de 

doelgroepen en betrokkenen rondom de doelgroep hiermee bekend zijn en 

actief te promoten onder de doelgroep. 

 

Echter, niet alle kosten van het restpakket kunnen worden gedekt. Daarom is het 

belangrijk om gezinsleden naast een financiële tegemoetkoming, goed toegang te 

geven tot sociale en culturele activiteiten.  

 

Advies 7  

Het Nibud komt bij andere gemeenten hogere bedragen tegen voor de 

vergoeding van sociale en sportieve activiteiten. Omdat de 

voorbeeldhuishoudens met oudere kinderen duidelijk het minst te besteden 

hebben adviseert het Nibud de vergoedingen volgens de KidsKaart voor 

kinderen van 12 tot 18 jaar te verhogen ten opzichte van die voor kinderen tot  

12 jaar. 
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Kwijtschelding 

Om voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapslasten in 

aanmerking te komen hanteren zowel de gemeente als het waterschap een 

kwijtscheldingsnorm van 100 procent. De aanslag voor de gemeentelijke heffingen en 

de waterschapslasten worden apart berekend. De betalingscapaciteit wordt dus twee 

keer berekend, terwijl deze niet tweemaal beschikbaar is. 

 

Advies 8  

Het Nibud adviseert om bij de berekening van de betalingscapaciteit voor de 

gemeentelijke lasten al rekening te houden met andere belastingaanslagen 

(zoals de waterschapslasten). Dit werkt gunstig uit voor huishoudens met een 

inkomen vlak boven bijstandsniveau. 

 

Collectieve zorgverzekering 

De gemeente biedt inwoners met een inkomen tot en met 150 procent van de geldende 

bijstandsnorm een collectieve zorgverzekering aan. De gemeente Apeldoorn geeft een 

korting op de premie afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Deelnemers zijn met 

deze verzekering uitgebreider verzekerd dan huishoudens met een gemiddelde 

verzekering. Door deze uitgebreide verzekering zal het beroep op de bijzondere 

bijstand lager zijn, wat gunstig uitpakt voor de (uitvoerings)kosten van de gemeente. 

Ook geldt voor het gekozen pakket een herverzekering van het eigen risico en een 

vergoeding van de eigen bijdrage Wmo.  

 

Advies 9 

Het Nibud adviseert de gemeente de collectieve zorgverzekering actief te 

promoten zodat iedereen die er recht op heeft van dit dekkingsvoordeel gebruik 

kan maken en minder aanspraak hoeft te maken op de bijzondere bijstand.  

 

Individuele inkomenstoeslag 

In de gemeente Apeldoorn kunnen huishoudens (onder de AOW-leeftijd) met een laag 

inkomen in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. De 

inkomensgrens ligt op 100 procent van de geldende bijstandsnorm en de hoogte van de 

toeslag is afhankelijk van drie verschillende huishoudtypen (paar, eenouder en 

alleenstaand).  

De regeling heeft een gunstig effect op de bestedingsruimte van huishoudens die 

langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen. Voor dit soort huishoudens ook die 

met een klein baantje tot bijvoorbeeld een inkomen van 110 procent, wordt het steeds 

lastiger om te reserveren voor grote aankopen.  

Er wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen paren met en zonder kinderen. Ook 

het aantal kinderen heeft geen invloed op de hoogte van de inkomenstoeslag. In 

sommige gemeenten is  zelfs de leeftijd van kinderen bepalend voor het te verkrijgen 

bedrag. 
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Het Nibud beoordeelt het als positief wanneer een gemeente bij het vaststellen van de 

hoogte van de inkomenstoeslag rekening houdt met de verschillen in kosten die 

verschillende huishoudtypen hebben. Gezien de resultaten van deze rapportage 

adviseert het Nibud om paren (met kinderen) een hoger bedrag toe te kennen dan 

paren zonder kinderen. 

 

Advies 10 

Het Nibud adviseert de grens voor de individuele inkomenstoeslag te verhogen 

tot 110 procent van het toepasselijke minimum en te differentiëren naar paren 

met kinderen die het minst gunstigst uit dit onderzoek komen.  

 

Uitstroom naar betaald werk na een periode van langdurige armoede waarbij er recht 

bestond op de individuele inkomenstoeslag leidt in enkele gevallen tot minder 

bestedingsruimte door het wegvallen van de toeslag. Een geleidelijke afbouw van de 

individuele inkomenstoeslag zou deze overgang kunnen verzachten. 

 

Personen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd die langdurig van een laag inkomen 

moeten rondkomen krijgen geen toeslag. Dit is echter geen groot probleem omdat de 

oudere huishoudens niet met tekorten op de begroting te maken hebben. 

 

5.3 Zorghuishoudens 

Uit de berekeningen is gebleken dat mensen met relatief hoge zorgkosten ondanks 

diverse tegemoetkomingen minder bestedingsruimte hebben dan vergelijkbare 

huishoudens zonder zorgkosten. Niet tegenstaande de grote verscheidenheid aan 

zorgkosten, geeft dit wel een signaal dat het belangrijk is om mensen met een laag 

inkomen te blijven ondersteunen. Het verstrekken van een ruime vergoeding via de 

collectieve zorgverzekering en via de bijzondere bijstand, lijkt een goede aanpak te zijn 

om juist aan die verscheidenheid tegemoet te komen voor de huishoudens met een laag 

inkomen. 

 

 Advies 11 

Het Nibud adviseert om de ruime vergoeding via het GV3 pakket te handhaven 

evenals de ruime bijzondere bijstandsregeling (25 procent is draagkracht, terwij l 

we bij andere gemeenten vaak 35 procent zien).  

 

De huishoudens met zorg met een inkomen op 150 procent van de norm hebben 

duidelijk minder te besteden. Voor alle huishoudtypen, met uitzondering van de 

alleenstaanden, geldt dat het saldo lager is dan de bijstand of AOW. Alle zowel 

landelijke als lokale regelingen zijn bij dit inkomen duidelijk lager of heeft het 

huishouden geen recht meer op.  

Deze problematiek van de middeninkomens zien we ook vaker bij de huishouden 

zonder zorgkosten. Landelijk beleid is hiervan grotendeels de oorzaak. Lokaal is het 
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belangrijk deze doelgroep goed in beeld te hebben en vroegtijdig te voorkomen dat 

financiële problemen optreden. Omdat deze huishoudens te weinig ruimte hebben om 

te reserveren treden vaak problemen op als er bijv. witgoed moet worden vervangen of 

andere onverwachte grotere uitgaven moeten worden gedaan.  

 

Advies 12 

Het Nibud adviseert niet alleen te focussen op minima maar ook op de andere 

huishoudens die moeilijk rondkomen, bijv. via Vroeg er op af. Ook voor 

middeninkomen die de gemeente minder goed kennen, moet de toegang tot de 

hulpverlening zo laagdrempelig mogelijk zijn.     

 

Het voorbeeldhuishouden met oudere kinderen en een zorgvraag heeft te maken met 

grote tekorten op hun begroting. Ze kunnen nadat alle uitgaven uit basispakke t 

(inclusief zorg) zijn gedaan, volgens de begroting nauwelijks meer participeren. Ze 

hebben daarnaast geen ruimte voor het overige restpakket als zakgeld en vakantie.  

  

Wanneer de gemeente dit huishouden extra wil ondersteunen, moet eerst de vraag 

beantwoord worden of zij zich wil richten op de compensatie van de zorgkosten of op de 

financiële positie van gezinnen met oudere kinderen in het algemeen. Het zijn namelijk 

niet de zorgkosten die de tekorten veroorzaken, maar zij vergroten die tekorten wel. Het 

is aan de gemeentelijke politiek om te beslissen welke van bovenstaande zaken hier 

prioriteit moet hebben.  
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Bijlage 1: Verantwoording uitgaven 

 

De uitgavenpakketten worden in overleg met andere organisatie regelmatig aangepast. 

Vanaf 2006 maakt een computer met internetaansluiting deel uit van het basispakket 

voor alle huishoudens. Sinds 2002 is een computer al onderdeel van het basispakket 

voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. Vanaf 2014 gaan we ervanuit dat elk gezinslid 

vanaf 12 jaar een eigen mobiele telefoon heeft in plaats van één mobiele telefoon voor 

het gehele huishouden.  

 

De kosten van het restpakket nemen toe, naarmate het inkomen stijgt. In de eerste 

plaats komt dit door hogere reiskosten. Iemand met een inkomen (net) boven het 

sociaal minimum zal een laagbetaalde baan hebben en kosten voor woon-werkverkeer 

maken. Soms worden deze kosten door de werkgever vergoed, maar in deze 

rapportage wordt daar niet vanuit gegaan. 

 

Het Nibud gebruikt diverse bronnen voor de referentiecijfers. Hieronder volgt een korte 

verantwoording van keuzes en bronnen uitgesplitst naar het basis- en het restpakket.  

 

1. Basispakket 

 

Huur 

Volgens afspraak met de gemeente.  

 

Energie 

Dit is 90 procent van de prijs van gemiddeld gebruik naar huishoudtype . Voor de 

voorbeeldhuishoudens vanaf de pensioengerechtigde leeftijd en zorghuishoudens geldt 

100 procent. Het Nibud hanteert de gemiddelde energieprijs (gas en elektriciteit).  

 

Lokale lasten 

Dit zijn de gemeentelijke- en waterschapsheffingen verminderd met de eventuele 

kwijtschelding. 

 

Telefoon, internet en kabel 

Deze bedragen zijn gebaseerd op het bellen met een mobiele telefoon met een sim -

only abonnement voor 100 tot 150 belminuten per maand, een basisabonnement voor 

internet en een basis digitaal televisie abonnement. We gaan er van uit dat iedereen in 

het huishouden van 12 jaar en ouder een eigen mobiele telefoon heeft.  



 

 Minima-effectrapportage gemeente Apeldoorn 2016 / 39   

 

Zorgverzekeringen 

Dit betreft de nominale premie van de basis- en aanvullende verzekering inclusief de 

minst uitgebreide tandartsverzekering. Voor huishoudens die voldoen aan de 

voorwaarden zijn de tarieven voor de collectieve basisverzekering en de aanvullende 

verzekering gehanteerd.  

 

Overige verzekeringen 

Dit betreft een aansprakelijkheidsverzekering, een inboedelverzekering en voor 

volwassenen in huishoudens onder de pensioengerechtigde leeftijd een 

uitvaartverzekering.  

 

Onderwijs 

Dit zijn gemiddelde bedragen aan schoolkosten. Deze bedragen zijn gebaseerd op 

onderzoek van het Nibud en de Schoolkostenmonitor (middelbare school).  

 

Kinderopvang 

Dit zijn de kosten van kinderopvang en de peuterspeelzaal verrekend met de landelijke 

vergoeding en (indien van toepassing) met de gemeentelijke vergoeding. De landelijke 

vergoeding wordt weergegeven bij de inkomsten.  

 

Contributies en abonnementen 

Hieronder vallen de bankkosten. De kosten aan kranten en/of tijdschriften en de kosten 

aan (sport)verenigingen vallen onder het restpakket (zie volgende paragraaf). 

 

Vervoer 

Voor ieder lid van het huishouden zijn dit de kosten van een fiets en de kosten van een 

OV-chipkaart en enkele zones.  

 

Kleding en schoenen 

Deze bedragen zijn gebaseerd op het Nibud-basispakket voor kleding. 

 

Inventaris en onderhoud 

Bedragen zijn gebaseerd op het Nibud-basispakket voor inventaris en onderhoud.  

 

Eigen risico  

Het bedrag dat een huishouden maximaal kwijt kan zijn aan het eigen risico van de 

zorgverzekering. 
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Zelfzorgmedicijnen  

In het pakket zitten kosten die elk huishouden heeft. De kosten betreffen de 

huisapotheek, zoals EHBO-doos, pleisters, aspirines, hoestdrank, e.d.  

 

Eigen bijdrage CAK 

Voor de voorbeeldhuishoudens met een zorgvraag betreft het ook de eigen bijdrage 

voor Wmo en de extra kosten voor zorg verrekend met de individuele bijzondere 

bijstand (volgens de draagkracht). 

 

Voeding 

De bedragen zijn gebaseerd op de aanbevolen hoeveelheden voor een gezonde 

voeding van het Voedingscentrum en de prijzen van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS).  

 

Was- en schoonmaakmiddelen 

Dit is een bedrag per huishouden en een bedrag per persoon op basis van Nibud-

onderzoek. 

 

Persoonlijke verzorging 

Uitgegaan is van een bedrag per persoon op basis van Nibud-onderzoek. 

 

Diversen 

Dit is een bedrag per huishouden en een bedrag per persoon voor diverse uitgaven. Denk hierbij 

aan de kosten voor postzegels en de kosten van een identiteitsbewijs.  

 

2. Restpakket 

Het bedrag dat overblijft nadat alle uitgaven uit het basispakket zijn gedaan, is bestemd 

voor vrije bestedingen. Alle vrije bestedingen vormen samen het restpakket.  

 

Pakket voor sociale participatie 

Als voorbeeld heeft het Nibud in samenwerking met het Sociaal Cultureel  Planbureau 

(SCP) een pakket aan uitgaven voor sociale participatie opgesteld. De uitgavenposten 

waar rekening mee is gehouden staat hieronder weergegeven evenals de richtbedragen 

voor deze uitgavenposten. 
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Uitgaven aan sociale participatie, bedrag per maand 

 € 

Contributies en abonnementen  

  per kind 4-12 jaar 11,50 

  per persoon >12 jaar 17,00 

  per huishouden 2,50 

Bezoek ontvangen  

  per persoon 8,50 

  per huishouden 11,50 

Op bezoek gaan  

  per persoon 5,50 

Vakantie/uitgaan  

  per persoon 17,00 

  per huishouden 23,00 

Vervoer  

  per persoon 9,00 

  per huishouden 4,50 

 

Bron: Hoff et al, SCP/Nibud, 2009, berekeningen Nibud, 2016 

 

 

  

 

Naast de uitgaven zoals gespecificeerd in het pakket aan sociale participatie kunnen 

nog allerlei overige uitgaven als voorbeeld in het restpakket worden opgenomen. In dit 

onderzoek zijn dat de kosten voor woon-werkverkeer, bibliotheek, zakgeld voor de 

kinderen (bedragen zijn gebaseerd op regulier onderzoek van het Nibud) en de kosten 

voor een huisdier (inclusief de hondenbelasting en de eventuele kwijtschelding).  

  

Huishoudens
Contributies en 

abonnementen

Bezoek 

ontvangen

Op bezoek 

gaan

Vakantie/ 

uitgaan
Vervoer totaal

Alleenstaande  €                 20  €                 20  €                   6  €                 40  €                 14  €                 99 

Alleenstaande oudere (AOW-gerechtigd)  €                 20  €                 20  €                   6  €                 40  €                 14  €                 99 

Eenoudergezin met twee jonge kinderen (3 en 5 jaar)  €                 31  €                 37  €                 17  €                 74  €                 32  €               190 

Eenoudergezin met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar)  €                 54  €                 37  €                 17  €                 74  €                 32  €               213 

Paar zonder kinderen  €                 37  €                 29  €                 11  €                 57  €                 23  €               156 

Ouder paar (AOW-gerechtigd) zonder kinderen  €                 37  €                 29  €                 11  €                 57  €                 23  €               156 

Paar met twee jongere kinderen (3 en 5 jaar)  €                 48  €                 46  €                 22  €                 91  €                 41  €               247 

Paar met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar)  €                 71  €                 46  €                 22  €                 91  €                 41  €               270 

Alleenstaande met een zorgvraag  €                 20  €                 20  €                   6  €                 40  €                 14  €                 99 

Alleenstaande oudere met een zorgvraag  €                 20  €                 20  €                   6  €                 40  €                 14  €                 99 

Paar zonder kinderen met zorgvraag  €                 37  €                 29  €                 11  €                 57  €                 23  €               156 

Ouder paar zonder kinderen met zorgvraag  €                 37  €                 29  €                 11  €                 57  €                 23  €               156 

Paar met twee oudere kinderen, met zorgvraag  €                 71  €                 46  €                 22  €                 91  €                 41  €               270 

Bron: Hoff et al, SCP/Nibud, 2009, berekeningen Nibud, 2016
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Huishouden Vervoer Bibilotheek Zakgeld

Hond (alleen 

vaste 

maandelijkse 

lasten)

Totaal

Alleenstaande 100%  €              -    €               3  €              -    €              17  €              20 

110%  €              66  €               3  €              -    €              18  €              86 

120%  €              66  €               3  €              -    €              23  €              91 

150%  €              66  €               3  €              -    €              23  €              91 

Alleenstaande oudere (AOW-gerechtigd) 100%  €              -    €               3  €              -    €              17  €              20 

110%  €              43  €               3  €              -    €              18  €              64 

120%  €              43  €               3  €              -    €              23  €              69 

150%  €              43  €               3  €              -    €              23  €              69 

Eenoudergezin met twee jonge kinderen (3 en 5 jaar) 100%  €              -    €               3  €              -    €              17  €              20 

110%  €              66  €               3  €              -    €              17  €              85 

120%  €              66  €               3  €              -    €              23  €              91 

150%  €              66  €               3  €              -    €              23  €              91 

Eenoudergezin met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar) 100%  €              -    €               3  €              52  €              17  €              72 

110%  €              66  €               3  €              52  €              17  €            137 

120%  €              66  €               3  €              52  €              23  €            143 

150%  €              66  €               3  €              52  €              23  €            143 

Paar zonder kinderen 100%  €              -    €               5  €              -    €              17  €              22 

110%  €              66  €               5  €              -    €              17  €              88 

120%  €              66  €               5  €              -    €              23  €              94 

150%  €              66  €               5  €              -    €              23  €              94 

Ouder paar (AOW-gerechtigd) zonder kinderen 100%  €              -    €               5  €              -    €              17  €              22 

110%  €              43  €               5  €              -    €              19  €              67 

120%  €              43  €               5  €              -    €              23  €              71 

150%  €              43  €               5  €              -    €              23  €              71 

Paar met twee jongere kinderen (3 en 5 jaar) 100%  €              -    €               5  €              -    €              17  €              22 

110%  €              66  €               5  €              -    €              17  €              88 

120%  €              66  €               5  €              -    €              21  €              92 

150%  €              66  €               5  €              -    €              23  €              94 

Paar met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar) 100%  €              -    €               5  €              52  €              17  €              74 

110%  €              66  €               5  €              52  €              17  €            140 

120%  €              66  €               5  €              52  €              21  €            144 

150%  €              66  €               5  €              52  €              23  €            146 

Alleenstaande met een zorgvraag 100%  €              -    €               3  €              -    €              17  €              20 

110%  €              66  €               3  €              -    €              17  €              85 

120%  €              66  €               3  €              -    €              23  €              91 

150%  €              66  €               3  €              -    €              23  €              91 

Alleenstaande oudere met een zorgvraag 100%  €              -    €               3  €              -    €              17  €              20 

110%  €              43  €               3  €              -    €              17  €              63 

120%  €              43  €               3  €              -    €              23  €              69 

150%  €              43  €               3  €              -    €              23  €              69 

Paar zonder kinderen met zorgvraag 100%  €              -    €               5  €              -    €              17  €              22 

110%  €              66  €               5  €              -    €              17  €              88 

120%  €              66  €               5  €              -    €              17  €              88 

150%  €              66  €               5  €              -    €              23  €              94 

Ouder paar zonder kinderen met zorgvraag 100%  €              -    €               5  €              -    €              17  €              22 

110%  €              43  €               5  €              -    €              17  €              65 

120%  €              43  €               5  €              -    €              23  €              71 

150%  €              43  €               5  €              -    €              23  €              71 

Paar met twee oudere kinderen, met zorgvraag 100%  €              -    €               5  €              52  €              17  €              74 

110%  €              66  €               5  €              52  €              17  €            140 

120%  €              66  €               5  €              52  €              17  €            140 

150%  €              66  €               5  €              52  €              23  €            145 

Bron: berekeningen Nibud, 2016
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3. Uitgaven zorghuishouden 

Vijf van de onderzochte huishoudens hebben te maken met extra uitgaven aan zorg: 

i. alleenstaande onder de AOW-gerechtigde leeftijd met zorgvraag; 

j. alleenstaande oudere (AOW-gerechtigd) met zorgvraag 

k. paar onder de AOW-gerechtigde leeftijd met zorgvraag;  

l. ouder paar (AOW-gerechtigd) met een zorgvraag; 

m. paar met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar) met zorgvraag.  

 

Bij een dergelijke zorgvraag gaan wij in dit onderzoek er vanuit, dat:  

 het huishouden (alleenstaand of ouder dan AOW) vijf dagen per week gebruik 

maakt van een maaltijdvoorziening. Deze maaltijdvoorziening zorgt voor 

meerkosten ten opzichte van de situatie waarin het huishouden zelf de warme 

maaltijd zou hebben bereid.  

 het huishouden gebruik maakt van huishoudelijke verzorging.  

 het huishouden om medische redenen gebruik maakt van sociale alarmering.  

 het huishouden extra waskosten en daarmee extra slijtage van kleding heeft. 

We gaan uit van twee keer per week extra wassen, wat neerkomt op 

meerkosten van tien euro per maand voor kleding.  

 het huishouden gebruik maakt van collectief afhankelijk vervoer. We gaan uit 

van 10 km heen en 10 km terug (2 ritten) per week. In de gemeente Apeldoorn 

geldt een tarief van 60 eurocent per zone (5 kilometer) naast een instaptarief 

van 0,60 eurocent. Deze kosten zijn opgenomen bij de uitgavenpost ‘openbaar 

vervoer, fiets’.  

 het huishouden een hogere energierekening heeft.  

 het huishouden extra kosten maakt voor attenties van de hulp van 8 euro  per 

maand.  

 het huishouden extra kosten maakt voor medicijnen. Deze kosten worden deels 

gedekt door de zorgverzekering, de eigen bijdrage moet worden betaald. 

 Het huishouden extra kosten maakt voor hulpmiddelen en aanpassingen. Deze 

kosten vallen onder de Wmo. 
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100% 110% 120% 150% 100% 110% 120% 150%

Bijzondere bijstand

Maaltijdvoorziening (vijf dagen per week) 108€    108€    108€    108€    110€    110€    110€    110€    

Extra waskosten 8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        

Extra energiekosten 18€      18€      18€      18€      -€     -€     -€     -€     

Zelfzorgmedicijnen 12€     12€     12€     12€     12€     12€     12€     12€     

Eigen rekening (23 euro per jaar) 2€       2€       2€       2€       2€       2€       2€       2€       

Vergoeding zorgverzekering (100 euro per jaar) 8€       8€       8€       8€       8€       8€       8€       8€       

Vergoeding bijzondere bijstand 2€        2€        2€        2€        2€        2€        2€        2€        

Totale kosten bijzondere bijstand 136€    136€    136€    136€    120€    120€    120€    120€    

Draagkracht -€     -€     24€      98€      -€     -€     27€      110€    

In rekening gebracht op begroting -€     -€     24€      98€      -€     -€     27€      110€    

Niet-vergoede ziektekosten

Attentiekosten 8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        

Eigen bijdrage geneesmiddelen * -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

In rekening gebracht op begroting 8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        

Meerkosten vervoer

Extra vervoerskosten * / ** 9€        9€        9€        9€        9€        9€        9€        9€        

Zelfzorgmedicijnen

Eigen rekening (23 euro per jaar) 2€        2€        2€        2€        2€        2€        2€        2€        

Huishoudelijke hulp en woningaanpassingen

Eigen bijdrage CAK 21€      21€      21€      21€      21€      21€      24€      91€      

Vergoeding eigen bijdrage CAK (tot 400 euro per jaar) 21€      21€      21€      21€      21€      21€      24€      33€      

In rekening gebracht op begroting -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     58€      

* Bij twee ouderen met zorgvraag rekenen we de maaltijdvoorziening, eigen bijdrage geneesmiddelen en vervoerskosten dubbel

** Exclusief kosten fiets

Alleenstaande met een 

zorgvraag

Alleenstaande oudere met een 

zorgvraag
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100% 110% 120% 150% 100% 110% 120% 150% 100% 110% 120% 150%

Bijzondere bijstand

Maaltijdvoorziening (vijf dagen per week) -€     -€     -€     -€     228€    228€    228€    228€    -€     -€     -€     -€     

Extra waskosten 8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        

Extra energiekosten 18€      18€      18€      18€      -€     -€     -€     -€     18€      18€      18€      18€      

Zelfzorgmedicijnen 24€     24€     24€     24€     24€     24€     24€     24€     35€     35€     35€     35€     

Eigen rekening (23 euro per jaar) 2€       2€       2€       2€       2€       2€       2€       2€       2€       2€       2€       2€       

Vergoeding zorgverzekering (100 euro per jaar) 8€       8€       8€       8€       8€       8€       8€       8€       8€       8€       8€       8€       

Vergoeding bijzondere bijstand 14€      14€      14€      14€      14€      14€      14€      14€      25€      25€      25€      25€      

Totale kosten bijzondere bijstand 40€      40€      40€      40€      250€    250€    250€    250€    51€      51€      51€      51€      

Draagkracht -€     -€     35€      140€    -€     -€     37€      150€    -€     -€     35€      140€    

In rekening gebracht op begroting -€     -€     35€      40€      -€     -€     37€      150€    -€     -€     35€      51€      

Niet-vergoede ziektekosten

Attentiekosten 8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        

Eigen bijdrage geneesmiddelen * -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

In rekening gebracht op begroting 8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        8€        

Meerkosten vervoer

Extra vervoerskosten * / ** 9€        9€        9€        9€        18€      18€      18€      18€      9€        9€        9€        9€        

Zelfzorgmedicijnen

Eigen rekening (23 euro per jaar) 2€        2€        2€        2€        2€        2€        2€        2€        2€        2€        2€        2€        

Huishoudelijke hulp en woningaanpassingen

Eigen bijdrage CAK 30€      30€      30€      63€      30€      30€      30€      104€    30€      30€      30€      63€      

Vergoeding eigen bijdrage CAK (tot 400 euro per jaar) 30€      30€      30€      33€      30€      30€      30€      33€      30€      30€      30€      33€      

In rekening gebracht op begroting -€     -€     -€     30€      -€     -€     -€     71€      -€     -€     -€     30€      

* Bij twee ouderen met zorgvraag rekenen we de maaltijdvoorziening, eigen bijdrage geneesmiddelen en vervoerskosten dubbel

** Exclusief kosten fiets

Paar zonder kinderen met 

zorgvraag

Ouder paar zonder kinderen 

met zorgvraag

Paar met twee oudere kinderen, 

met zorgvraag
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Bijlage 2: Begrotingen 

 

De begrotingen zijn opgenomen in twee aparte bijlagen. In de tabellen zijn de 

begrotingen van de verschillende voorbeeldhuishoudens opgenomen. Onder de 

inkomsten staan de uitgaven aan het basispakket en het restpakket . Het basispakket is 

verdeeld in vaste lasten, reserveringsuitgaven en huishoudelijke uitgaven. In de 

begrotingen zijn landelijke en lokale inkomensondersteunende maatregelen van de 

gemeente Apeldoorn verwerkt. De uitgavenposten waar lokale tegemoetkomingen 

tegenover staan zijn aangeduid. 

Bij de zorghuishoudens is een extra inkomen berekend waarin we uitgingen van een 

inkomen net boven 150 procent (151 procent) van het toepasselijke minimum. Hiervan 

zijn aparte begrotingen gemaakt. 
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Bijlage 3: Minimascan 
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De gegevens in de Minimascan zijn gebaseerd op gegevens van het CBS (2013). 

Stimulansz doet een voorspelling op deze cijfers aan de hand van enkele trends zoals 

het aantal huishoudens, het aantal uitkeringen, het aantal kinderen < 18 jaar etc.  

 

De categorieën (tabel 1.) zijn naar voornaamste bron van inkomen. Huishoudens 

kunnen meerdere inkomstenbronnen hebben (bijvoorbeeld uit arbeid met een 

aanvullende bijstandsuitkering). Huishoudens zijn ingedeeld in de categorie waaruit zij 

de meeste inkomsten hebben vergaard.  

Er is een verschil tussen de populatie en de doelpopulatie. De doelpopulatie is de 

populatie min de populatie met een onvolledig jaarinkomen en studenten (afhankelijk 

van studiefinanciering).  

 

Het aantal kinderen < 18 jaar laat zien hoeveel kinderen opgroeien in 

minimahuishoudens. Een minimahuishouden kan meerdere kinderen omvatten. Het 

gaat hier dus niet om het aantal minimahuishoudens met kinderen (deze fout wordt nog 

wel eens gemaakt).  

 

Opmerking mbt uitkering uit sociale voorzieningen 

 Een deel van de huishoudens heeft een uitkering uit de sociale voorzieningen 

als aanvulling op een ander inkomen. Het huishouden is daarom in veel 

gevallen door het CBS ondergebracht in de categorie van het andere inkomen.  

 Het CBS kijkt naar het jaarinkomen van een huishouden. Wanneer een 

huishouden maar een gedeelte van het jaar een uitkering uit de sociale 

voorzieningen heeft ontvangen, is deze in een deel van de gevallen door het 

CBS ondergebracht in de categorie van het andere inkomen (afhankelijk van de 

hoogte van dit inkomen). 

 Een deel van de huishoudens met een uitkering uit de sociale voorzieningen 

heeft een hoger inkomen dan de norm, bijvoorbeeld als gevolg van 

inkomensvrijlating bij deeltijdwerk. 

 Een deel van de huishoudens met een uitkering uit de sociale voorzieningen 

heeft een hoger jaarinkomen dan de norm, bijvoorbeeld door toeslagen of 

doordat er in dat jaar een aantal maanden een hoger inkomen is geweest uit 

bijvoorbeeld betaald werk.   
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Bijlage 4: Wijzigingen 2014 - 2016 

De afgelopen jaren hebben er diverse veranderingen in inkomens(ondersteunende) 

regelingen plaatsgevonden. Zo zijn per 1 januari 2014 de Wtcg en de CER afgeschaft 

en is in 2015 de Wet werk en bijstand op een aantal punten aangescherpt. Daarnaast 

zijn per  1 januari 2015 de Participatiewet en de vernieuwde Wet maatschappelij ke 

ondersteuning in werking getreden. Ten slotte zijn de kindregelingen vanaf 1 januari 

2015 herzien (Wet hervorming kindregelingen). 

 

Afschaffing Wtcg en CER 

In het Regeerakkoord (2012) is opgenomen dat verschillende inkomensondersteunende 

regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten zouden moeten verdwijnen.  

Dit heeft er in geresulteerd dat op 3 juni 2014 de Eerste Kamer heeft ingestemd met het 

kabinetsvoorstel tot afschaffing van de Wtcg en de CER. Deze landelijke regelingen 

gaven mensen een financiële tegemoetkoming die zij vrij konden besteden. Beide 

regelingen zijn met terugwerkende kracht afgeschaft per 1 januari 2014.  De uitbetaling 

van de Wtcg-vergoeding over 2013 heeft voor het laatst in 2014 plaatsgevonden. De 

CER werd in 2014 al niet meer uitgekeerd. In het najaar van 2013 is besloten om de 

fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten structureel in een afgeslankte 

vorm te handhaven. 

De inkomensondersteuning aan chronisch zieken en gehandicapten is overgeheveld 

naar gemeenten.  

 

Wijziging Wet werk en bijstand 

Op 1 juli 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van 

de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten. 

De wijziging van de wet kent meerdere onderdelen. In het onderstaande worden enkele 

onderdelen besproken, die rechtstreeks van invloed zijn op de maandbegroting van de 

onderzochte huishoudtypen. 

 

Kostendelersnorm 

De wijzigingen in de Wet werk en bijstand hebben onder meer betrekking op de hoogte 

van de bijstandsnorm. Voorheen werd per persoon een basisnorm toegekend, waarbij 

personen die de kosten van bestaan niet met anderen kunnen delen, een toeslag 

kregen. Bij gehuwden die de kosten delen met derden vond een verlaging van de 

basisnorm plaats. Het college bepaalde de hoogte van deze toeslag en verlaging.  
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In de gewijzigde Wet werk en bijstand wordt de norm landelijk voorgeschreven. Hierbij 

zal de norm lager worden naarmate er meer personen in de woning aanwezig zijn die 

met elkaar de kosten van bestaan kunnen delen. De aard van het inkomen van elk van 

de afzonderlijke inwonenden speelt hierbij geen rol. Elke extra persoon in de woning 

betekent een lagere individuele WWB-norm. In een rekenkundige formule komt dit er als 

volgt uit te zien: 

 

(40% + A x 30%) x B 

            A 

 

Hierbij is: 

A: het totaal aantal meerderjarige personen dat in dezelfde woning zijn hoofdverblijf 

heeft 

B: de rekennorm 

De zogenoemde kostendelersnorm is dus van invloed op de inkomsten van 

huishoudens met meerdere  (meerderjarige) personen.  

 

Intensivering armoedebeleid 

Een ander belangrijk onderdeel van de gewijzigde Wet werk en bijstand is de beperking 

van de mogelijkheden om categoriale bijzondere bijstand te verlenen.  

De regering wil de armoedebestrijding in Nederland intensiveren en wil dit bereiken 

door een verruiming van de mogelijkheden tot het gericht vergoeden van daadwerkelijke 

kosten in een individuele situatie (individuele bijzondere bijstand) en het beperken van 

de mogelijkheden tot het generiek ongericht vergoeden van aannemelijke kosten 

(categoriale bijzondere bijstand). Ook de toekenning van een langdurigheidstoeslag 

moet vanaf 2015 individueel en niet categoriaal beoordeeld worden.  

 

Beperking mogelijkheden categoriale bijzondere bijstand 

Zoals hierboven al aangegeven, hecht de regering groot belang aan het 

maatwerkprincipe van de individuele bijzondere bijstand:   

 

“De regering stelt zich op het standpunt dat het algemeen, generiek inkomensbeleid 

voorbehouden dient te zijn aan het Rijk en dat de beleidsruimte voor colleges om een eigen 

generiek inkomensbeleid te voeren moet worden beperkt. Naar de mening van de regering 

draagt de beperking van de mogelijkheden tot de verlening van categoriale bijzondere bijstand bij 

aan het voorkomen van ongerichte inkomenssuppleties, wordt het risico op een armoedeval 

verminderd, en is er sprake van meer rechtsgelijkheid.” 6 

 

                                                      

6 Memorie van toelichting, p. 22 
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Uitzondering is de collectieve aanvullende zorgverzekering. Deze vorm van categoriale 

bijzondere bijstand wordt bovendien verruimd door het schrappen van de centrale 

inkomensnorm van 110 procent van het toepasselijke sociaal minimum.  

Participatieregelingen, die voorzien in een tegemoetkoming voor sport, cultuur en 

recreatie, vallen vaak niet onder de Participatiewet, maar onder artikel 108 van de 

Gemeentewet en blijven in die vorm ook bestaan. Ook particuliere fondsen, zoals het 

Jeugdsportfonds en het Jeugddeelnamefonds, kunnen blijven functioneren.  

 

Individualisering langdurigheidstoeslag 

In de gewijzigde Wet werk en bijstand die op 1 januari 2015 in werking is getreden, is 

een categoriale benadering van de langdurigheidstoeslag niet meer mogelijk . Hiervoor 

in de plaats komt een individuele inkomenstoeslag voor personen tot de AOW -

gerechtigde leeftijd die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen en die gelet 

op hun individuele omstandigheden geen zicht hebben op verbetering van het inkomen. 

Doordat de langdurigheidstoeslag op deze wijze wordt geïndividualiseerd, komt de 

centrale inkomensnorm van 110 procent van het toepasselijk sociaal minimum 

eveneens te vervallen. 

 

Participatiewet  

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Doel van deze wet is om 

meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De 

gemeenten worden vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met 

arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zaten voorheen in de 

WWB, Wsw en Wajong. De gemeenten hebben voor de nieuwe doelgroep dezelfde 

taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk bieden van ondersteuning 

gericht op arbeidsinschakeling en, waar nodig, inkomensondersteuning. 

 

Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die 

duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Mensen met arbeidsvermogen gaan tot de 

doelgroep van de gemeenten behoren. 

 

Hervorming kindregelingen 

Per 1 januari 2015 zijn de kindregelingen herzien (Wet hervorming kindregelingen). Het 

aantal regelingen is teruggebracht. Het gaat onder andere om de volgende 

veranderingen: 

 De (aanvullende) alleenstaande ouderkorting is vervallen en er is een 

alleenstaande ouderkop op het kindgebonden budget voor alleenstaande 

ouders geïntroduceerd. 
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 De toeslag van 20 procent voor alleenstaande ouders in de bijstand is vervallen. 

Voor alleenstaande ouders die door het verschillende partnerbegrip niet in 

aanmerking komen voor de alleenstaande ouderkop, was er een 

overgangsregeling. 

 Het kindgebonden budget voor het eerste kind is met 15 euro verhoogd en voor 

het tweede kind met maximaal 255 euro. Indien een huishouden twee kinderen 

heeft ontvangt men dan maximaal 270 euro per jaar extra aan kindgebonden 

budget. 

 De inkomensgrens voor het recht op het maximale bedrag aan kindgebonden 

budget is verlaagd van 26.147 euro naar 19.676 euro (minimumloon);  

 De kinderbijslag is niet geïndexeerd. 

 De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS 17-) is 

afgeschaft en gecompenseerd via het kopje op het kindgebonden budget voor 

kinderen van 16 en 17 jaar. 

 De ouderschapsverlofkorting is afgeschaft. 

 De aftrek voor levensonderhoud kinderen (LOK) is afgeschaft. 

 De Tegemoetkoming Ouders met thuiswonende Gehandicapten kinderen (TOG) 

is afgeschaft en is geïntegreerd in de kinderbijslag (dubbele kinderbijslag).  
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Bijlage 5: Zonder gemeentelijke regelingen   
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Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 1 / 13

a. Alleenstaande
100% 110% 120% 150%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 977 1075 1173 1466
Zorgtoeslag 83 83 83 66
Huurtoeslag 293 293 262 124
Kinderbijslag 0 0 0 0
Kindgebonden budget 0 0 0 0
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0 0 0 0
Forfaitaire vergoeding 0 0 0 0
TOTAAL INKOMSTEN 1353 1451 1517 1656

Vaste lasten
Huur 586 586 586 586
Energie
 Gas 59 59 59 59
 Elektriciteit 20 20 20 20
 Water 9 9 9 9
Gemeentelijke heffingen 0 • 5 • 28 28
Waterschapsheffingen 0 • 5 • 8 8
Telefoon, televisie, internet 49 49 49 49
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 101 •• 101 •• 101 •• 101 ••
 Zorgverzekering: Aanvullend 24 •• 24 •• 37 •• 54 ••
 Overige verzekeringen 19 19 19 19
Onderwijs 0 0 0 0
Kinderopvang 0 0 0 0
Contributies en abonnementen 3 3 3 3
Vervoer 14 14 14 14
TOTAAL VASTE LASTEN 883 893 931 949

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 53 53 53 53
Inventaris 72 72 72 72
Onderhoud huis en tuin 23 23 23 23
 Eigen risico 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Niet-vergoede zorgkosten 0 0 0 0
 Zelfzorgmedicijnen 12 12 12 12
 Eigen bijdrage CAK 0 0 0 0
 Bijzondere bijstand / draagkracht 0 0 0 0
Vrijetijdsuitgaven * * * *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 160 160 160 160

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 207 207 207 207
 Was- en schoonmaakmiddelen 9 9 9 9
 Persoonlijke verzorging 25 25 25 25
 Huishoudelijke dienstverlening 0 0 0 0
 Huisdieren * * * *
 Roken * * * *
 Diversen 16 16 16 16
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 256 256 256 256

TOTAAL UITGAVEN 1299 1309 1347 1365

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 54 142 170 291

Restpakket
Sociale participatie 92 •• 92 •• 94 •• 99
Overig restpakket 20 86 91 91
TOTAAL RESTPAKKET 112 178 185 190

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET -58 -37 -15 101

* Deze posten vallen onder het restpakket
Vet en cursief Afhankelijk van gemeentelijke tarieven

• Verminderd met de kwijtschelding
•• Lokale regelingen of meerkosten

••• Meerkosten verrekend in bijzondere bijstand
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Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 2 / 13

b. Alleenstaande oudere (AOW-gerechtigd)
100% 110% 120% 150%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 1150 1208 1318 1647
Zorgtoeslag 83 83 83 52
Huurtoeslag 294 294 288 0
Kinderbijslag 0 0 0 0
Kindgebonden budget 0 0 0 0
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0 0 0 0
Forfaitaire vergoeding 0 0 0 0
TOTAAL INKOMSTEN 1527 1586 1690 1700

Vaste lasten
Huur 586 586 586 586
Energie
 Gas 66 66 66 66
 Elektriciteit 22 22 22 22
 Water 10 10 10 10
Gemeentelijke heffingen 0 • 6 • 28 28
Waterschapsheffingen 0 • 6 • 8 8
Telefoon, televisie, internet 52 52 52 52
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 101 •• 101 •• 101 •• 101 ••
 Zorgverzekering: Aanvullend 24 •• 24 •• 37 •• 54 ••
 Overige verzekeringen 13 13 13 13
Onderwijs 0 0 0 0
Kinderopvang 0 0 0 0
Contributies en abonnementen 3 3 3 3
Vervoer 11 11 11 11
TOTAAL VASTE LASTEN 886 898 935 952

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 53 53 53 53
Inventaris 72 72 72 72
Onderhoud huis en tuin 23 23 23 23
 Eigen risico 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Niet-vergoede zorgkosten 0 0 0 0
 Zelfzorgmedicijnen 12 12 12 12
 Eigen bijdrage CAK 0 0 0 0
 Bijzondere bijstand / draagkracht 0 0 0 0
Vrijetijdsuitgaven * * * *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 160 160 160 160

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 189 189 189 189
 Was- en schoonmaakmiddelen 9 9 9 9
 Persoonlijke verzorging 25 25 25 25
 Huishoudelijke dienstverlening 0 0 0 0
 Huisdieren * * * *
 Roken * * * *
 Diversen 16 16 16 16
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 238 238 238 238

TOTAAL UITGAVEN 1284 1296 1332 1350

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 244 289 357 350

Restpakket
Sociale participatie 92 •• 92 •• 94 •• 99
Overig restpakket 20 64 69 69
TOTAAL RESTPAKKET 112 156 163 167

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET 132 133 194 183

* Deze posten vallen onder het restpakket
Vet en cursief Afhankelijk van gemeentelijke tarieven

• Verminderd met de kwijtschelding
•• Lokale regelingen of meerkosten

••• Meerkosten verrekend in bijzondere bijstand

Minima-effectrapportage Bijlage I / 2



Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 3 / 13

c. Eenoudergezin met twee jonge kinderen (3 en 5 jaar)
100% 110% 120% 150%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 977 1075 1173 1466
Zorgtoeslag 83 83 83 83
Huurtoeslag 320 320 320 320
Kinderbijslag 131 131 131 131
Kindgebonden budget 411 411 411 411
Kinderopvangtoeslag 0 555 833 1101
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0 0 0 0
Forfaitaire vergoeding 0 0 0 0
TOTAAL INKOMSTEN 1922 2575 2951 3512

Vaste lasten
Huur 628 628 628 628
Energie
 Gas 79 79 79 79
 Elektriciteit 47 47 47 47
 Water 16 16 16 16
Gemeentelijke heffingen 2 • 2 • 33 33
Waterschapsheffingen 0 • 0 • 17 17
Telefoon, televisie, internet 49 49 49 49
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 101 •• 101 •• 101 •• 101 ••
 Zorgverzekering: Aanvullend 24 •• 24 •• 37 •• 54 ••
 Overige verzekeringen 22 22 22 22
Onderwijs 0 •• 0 •• 0 •• 7
Kinderopvang 10 597 896 1204
Contributies en abonnementen 3 3 3 3
Vervoer 36 36 36 36
TOTAAL VASTE LASTEN 1016 1603 1961 2294

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 86 •• 86 •• 91 •• 100
Inventaris 91 91 91 91
Onderhoud huis en tuin 23 23 23 23
 Eigen risico 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Niet-vergoede zorgkosten 0 0 0 0
 Zelfzorgmedicijnen 23 23 23 23
 Eigen bijdrage CAK 0 0 0 0
 Bijzondere bijstand / draagkracht 0 0 0 0
Vrijetijdsuitgaven * * * *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 223 223 228 237

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 310 310 310 310
 Was- en schoonmaakmiddelen 14 14 14 14
 Persoonlijke verzorging 50 50 50 50
 Huishoudelijke dienstverlening 0 0 0 0
 Huisdieren * * * *
 Roken * * * *
 Diversen 23 23 23 23
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 396 396 396 396

TOTAAL UITGAVEN 1635 2222 2585 2927

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 287 353 365 584

Restpakket
Sociale participatie 160 •• 160 •• 162 •• 190
Overig restpakket 20 85 91 91
TOTAAL RESTPAKKET 179 245 253 281

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET 108 108 113 303

* Deze posten vallen onder het restpakket
Vet en cursief Afhankelijk van gemeentelijke tarieven

• Verminderd met de kwijtschelding
•• Lokale regelingen of meerkosten

••• Meerkosten verrekend in bijzondere bijstand
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Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 4 / 13

d. Eenoudergezin met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar)
100% 110% 120% 150%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 977 1075 1173 1466
Zorgtoeslag 83 83 83 66
Huurtoeslag 320 320 320 294
Kinderbijslag 188 188 188 188
Kindgebonden budget 465 465 465 456
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0 0 0 0
Forfaitaire vergoeding 0 0 0 0
TOTAAL INKOMSTEN 2033 2131 2229 2470

Vaste lasten
Huur 628 628 628 628
Energie
 Gas 79 79 79 79
 Elektriciteit 47 47 47 47
 Water 16 16 16 16
Gemeentelijke heffingen 2 • 2 • 33 33
Waterschapsheffingen 0 • 0 • 17 17
Telefoon, televisie, internet 53 53 53 53
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 101 •• 101 •• 101 •• 101 ••
 Zorgverzekering: Aanvullend 24 •• 24 •• 37 •• 54 ••
 Overige verzekeringen 22 22 22 22
Onderwijs 46 •• 46 •• 46 •• 71
Kinderopvang 0 0 0 0
Contributies en abonnementen 3 3 3 3
Vervoer 38 •• 38 •• 38 •• 42
TOTAAL VASTE LASTEN 1058 1058 1118 1164

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 129 •• 129 •• 134 •• 143
Inventaris 98 98 98 98
Onderhoud huis en tuin 23 23 23 23
 Eigen risico 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Niet-vergoede zorgkosten 0 0 0 0
 Zelfzorgmedicijnen 23 23 23 23
 Eigen bijdrage CAK 0 0 0 0
 Bijzondere bijstand / draagkracht 0 0 0 0
Vrijetijdsuitgaven * * * *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 273 273 277 286

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 452 452 452 452
 Was- en schoonmaakmiddelen 14 14 14 14
 Persoonlijke verzorging 74 74 74 74
 Huishoudelijke dienstverlening 0 0 0 0
 Huisdieren * * * *
 Roken * * * *
 Diversen 23 23 23 23
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 562 562 562 562

TOTAAL UITGAVEN 1893 1893 1957 2013

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 140 238 272 457

Restpakket
Sociale participatie 160 •• 160 •• 162 •• 213
Overig restpakket 72 137 143 143
TOTAAL RESTPAKKET 231 297 305 356

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET -91 -59 -33 101

* Deze posten vallen onder het restpakket
Vet en cursief Afhankelijk van gemeentelijke tarieven

• Verminderd met de kwijtschelding
•• Lokale regelingen of meerkosten

••• Meerkosten verrekend in bijzondere bijstand
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e. Paar zonder kinderen
100% 110% 120% 150%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 1396 1536 1675 2094
Zorgtoeslag 159 145 118 35
Huurtoeslag 293 273 224 0
Kinderbijslag 0 0 0 0
Kindgebonden budget 0 0 0 0
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0 0 0 0
Forfaitaire vergoeding 0 0 0 0
TOTAAL INKOMSTEN 1847 1953 2017 2129

Vaste lasten
Huur 586 586 586 586
Energie
 Gas 59 59 59 59
 Elektriciteit 37 37 37 37
 Water 13 13 13 13
Gemeentelijke heffingen 2 • 13 • 33 33
Waterschapsheffingen 0 • 10 • 17 17
Telefoon, televisie, internet 56 56 56 56
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 201 •• 201 •• 201 •• 201 ••
 Zorgverzekering: Aanvullend 48 •• 48 •• 73 •• 108 ••
 Overige verzekeringen 29 29 29 29
Onderwijs 0 0 0 0
Kinderopvang 0 0 0 0
Contributies en abonnementen 5 5 5 5
Vervoer 28 28 28 28
TOTAAL VASTE LASTEN 1064 1085 1137 1172

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 107 107 107 107
Inventaris 85 85 85 85
Onderhoud huis en tuin 23 23 23 23
 Eigen risico 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Niet-vergoede zorgkosten 0 0 0 0
 Zelfzorgmedicijnen 24 24 24 24
 Eigen bijdrage CAK 0 0 0 0
 Bijzondere bijstand / draagkracht 0 0 0 0
Vrijetijdsuitgaven * * * *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 239 239 239 239

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 377 377 377 377
 Was- en schoonmaakmiddelen 11 11 11 11
 Persoonlijke verzorging 50 50 50 50
 Huishoudelijke dienstverlening 0 0 0 0
 Huisdieren * * * *
 Roken * * * *
 Diversen 19 19 19 19
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 456 456 456 456

TOTAAL UITGAVEN 1760 1780 1832 1867

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 87 173 185 262

Restpakket
Sociale participatie 143 •• 143 •• 147 •• 156
Overig restpakket 22 88 94 94
TOTAAL RESTPAKKET 165 231 241 249

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET -77 -57 -56 12

* Deze posten vallen onder het restpakket
Vet en cursief Afhankelijk van gemeentelijke tarieven

• Verminderd met de kwijtschelding
•• Lokale regelingen of meerkosten

••• Meerkosten verrekend in bijzondere bijstand

Minima-effectrapportage Bijlage I / 5



Nibud Minima-effectrapportage Begrotingen 6 / 13

f. Ouder paar (AOW-gerechtigd) zonder kinderen
100% 110% 120% 150%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 1589 1650 1799 2249
Zorgtoeslag 154 146 125 52
Huurtoeslag 296 296 293 117
Kinderbijslag 0 0 0 0
Kindgebonden budget 0 0 0 0
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0 0 0 0
Forfaitaire vergoeding 0 0 0 0
TOTAAL INKOMSTEN 2039 2092 2218 2418

Vaste lasten
Huur 586 586 586 586
Energie
 Gas 66 66 66 66
 Elektriciteit 41 41 41 41
 Water 15 15 15 15
Gemeentelijke heffingen 2 • 21 • 33 33
Waterschapsheffingen 0 • 17 17 17
Telefoon, televisie, internet 54 54 54 54
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 201 •• 201 •• 201 •• 201 ••
 Zorgverzekering: Aanvullend 48 •• 48 •• 73 •• 108 ••
 Overige verzekeringen 16 16 16 16
Onderwijs 0 0 0 0
Kinderopvang 0 0 0 0
Contributies en abonnementen 5 5 5 5
Vervoer 22 22 22 22
TOTAAL VASTE LASTEN 1055 1090 1127 1162

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 107 107 107 107
Inventaris 85 85 85 85
Onderhoud huis en tuin 23 23 23 23
 Eigen risico 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Niet-vergoede zorgkosten 0 0 0 0
 Zelfzorgmedicijnen 24 24 24 24
 Eigen bijdrage CAK 0 0 0 0
 Bijzondere bijstand / draagkracht 0 0 0 0
Vrijetijdsuitgaven * * * *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 239 239 239 239

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 343 343 343 343
 Was- en schoonmaakmiddelen 11 11 11 11
 Persoonlijke verzorging 50 50 50 50
 Huishoudelijke dienstverlening 0 0 0 0
 Huisdieren * * * *
 Roken * * * *
 Diversen 19 19 19 19
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 423 423 423 423

TOTAAL UITGAVEN 1717 1752 1789 1824

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 322 340 429 594

Restpakket
Sociale participatie 143 •• 143 •• 147 •• 156
Overig restpakket 22 67 71 71
TOTAAL RESTPAKKET 165 210 218 227

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET 157 130 211 367

* Deze posten vallen onder het restpakket
Vet en cursief Afhankelijk van gemeentelijke tarieven

• Verminderd met de kwijtschelding
•• Lokale regelingen of meerkosten

••• Meerkosten verrekend in bijzondere bijstand

Minima-effectrapportage Bijlage I / 6
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g. Paar met twee jongere kinderen (3 en 5 jaar)
100% 110% 120% 150%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 1396 1536 1675 2094
Zorgtoeslag 159 145 118 35
Huurtoeslag 320 300 251 0
Kinderbijslag 131 131 131 131
Kindgebonden budget 155 148 135 93
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0 0 0 0
Forfaitaire vergoeding 0 0 0 0
TOTAAL INKOMSTEN 2160 2260 2310 2353

Vaste lasten
Huur 628 628 628 628
Energie
 Gas 79 79 79 79
 Elektriciteit 53 53 53 53
 Water 19 19 19 19
Gemeentelijke heffingen 2 • 2 • 31 • 33
Waterschapsheffingen 0 • 0 • 17 17
Telefoon, televisie, internet 56 56 56 56
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 201 •• 201 •• 201 •• 201 ••
 Zorgverzekering: Aanvullend 48 •• 48 •• 73 •• 108 ••
 Overige verzekeringen 30 30 30 30
Onderwijs 0 •• 0 •• 0 •• 7
Kinderopvang 10 10 10 10
Contributies en abonnementen 5 5 5 5
Vervoer 50 50 50 50
TOTAAL VASTE LASTEN 1182 1182 1253 1296

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 134 •• 134 •• 139 •• 148
Inventaris 107 107 107 107
Onderhoud huis en tuin 23 23 23 23
 Eigen risico 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Niet-vergoede zorgkosten 0 0 0 0
 Zelfzorgmedicijnen 35 35 35 35
 Eigen bijdrage CAK 0 0 0 0
 Bijzondere bijstand / draagkracht 0 0 0 0
Vrijetijdsuitgaven * * * *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 299 299 303 312

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 403 403 403 403
 Was- en schoonmaakmiddelen 16 16 16 16
 Persoonlijke verzorging 75 75 75 75
 Huishoudelijke dienstverlening 0 0 0 0
 Huisdieren * * * *
 Roken * * * *
 Diversen 26 26 26 26
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 520 520 520 520

TOTAAL UITGAVEN 2000 2000 2076 2128

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 160 260 234 224

Restpakket
Sociale participatie 210 •• 210 •• 214 •• 247
Overig restpakket 22 88 92 94
TOTAAL RESTPAKKET 232 298 306 341

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET -72 -38 -71 -116

* Deze posten vallen onder het restpakket
Vet en cursief Afhankelijk van gemeentelijke tarieven

• Verminderd met de kwijtschelding
•• Lokale regelingen of meerkosten

••• Meerkosten verrekend in bijzondere bijstand

Minima-effectrapportage Bijlage I / 7
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h. Paar met twee oudere kinderen (14 en 16 jaar)
100% 110% 120% 150%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 1396 1536 1675 2094
Zorgtoeslag 159 145 118 35
Huurtoeslag 320 300 251 0
Kinderbijslag 188 188 188 188
Kindgebonden budget 209 202 189 147
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0 0 0 0
Forfaitaire vergoeding 0 0 0 0
TOTAAL INKOMSTEN 2271 2371 2421 2464

Vaste lasten
Huur 628 628 628 628
Energie
 Gas 79 79 79 79
 Elektriciteit 53 53 53 53
 Water 19 19 19 19
Gemeentelijke heffingen 2 • 2 • 31 • 33
Waterschapsheffingen 0 • 0 • 17 17
Telefoon, televisie, internet 60 60 60 60
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 201 •• 201 •• 201 •• 201 ••
 Zorgverzekering: Aanvullend 48 •• 48 •• 73 •• 108 ••
 Overige verzekeringen 30 30 30 30
Onderwijs 46 •• 46 •• 46 •• 71
Kinderopvang 0 0 0 0
Contributies en abonnementen 5 5 5 5
Vervoer 52 •• 52 •• 52 •• 56
TOTAAL VASTE LASTEN 1224 1224 1294 1360

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 177 •• 177 •• 181 •• 190
Inventaris 113 113 113 113
Onderhoud huis en tuin 23 23 23 23
 Eigen risico 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Niet-vergoede zorgkosten 0 0 0 0
 Zelfzorgmedicijnen 35 35 35 35
 Eigen bijdrage CAK 0 0 0 0
 Bijzondere bijstand / draagkracht 0 0 0 0
Vrijetijdsuitgaven * * * *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 348 348 352 362

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 527 527 527 527
 Was- en schoonmaakmiddelen 16 16 16 16
 Persoonlijke verzorging 99 99 99 99
 Huishoudelijke dienstverlening 0 0 0 0
 Huisdieren * * * *
 Roken * * * *
 Diversen 26 26 26 26
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 668 668 668 668

TOTAAL UITGAVEN 2240 2240 2315 2390

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 32 131 106 73

Restpakket
Sociale participatie 210 •• 210 •• 214 •• 270
Overig restpakket 74 140 144 146
TOTAAL RESTPAKKET 284 350 358 415

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET -253 -219 -252 -342

* Deze posten vallen onder het restpakket
Vet en cursief Afhankelijk van gemeentelijke tarieven

• Verminderd met de kwijtschelding
•• Lokale regelingen of meerkosten

••• Meerkosten verrekend in bijzondere bijstand

Minima-effectrapportage Bijlage I / 8
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i. Alleenstaande met een zorgvraag
100% 110% 120% 150%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 977 1075 1173 1466
Zorgtoeslag 83 83 83 66
Huurtoeslag 293 293 262 124
Kinderbijslag 0 0 0 0
Kindgebonden budget 0 0 0 0
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0 0 0 0
Forfaitaire vergoeding 0 0 0 0
TOTAAL INKOMSTEN 1353 1451 1517 1656

Vaste lasten
Huur 586 586 586 586
Energie
 Gas 59 ••• 59 ••• 59 ••• 59 •••
 Elektriciteit 20 ••• 20 ••• 20 ••• 20 •••
 Water 9 9 9 9
Gemeentelijke heffingen 0 • 0 • 28 28
Waterschapsheffingen 0 • 0 • 8 8
Telefoon, televisie, internet 49 49 49 49
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 101 •• 101 •• 101 •• 101 ••
 Zorgverzekering: Aanvullend 39 •• 39 •• 59 •• 77 ••
 Overige verzekeringen 19 19 19 19
Onderwijs 0 0 0 0
Kinderopvang 0 0 0 0
Contributies en abonnementen 3 3 3 3
Vervoer 23 •• 23 •• 23 •• 23 ••
TOTAAL VASTE LASTEN 907 907 963 981

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 53 53 53 53
Inventaris 72 72 72 72
Onderhoud huis en tuin 23 23 23 23
 Eigen risico 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Niet-vergoede zorgkosten 8 8 8 8
 Zelfzorgmedicijnen 2 ••/••• 2 ••/••• 2 ••/••• 2 ••/•••
 Eigen bijdrage CAK 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Bijzondere bijstand / draagkracht 0 •• 0 •• 24 •• 98 ••
Vrijetijdsuitgaven * * * *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 158 158 183 256

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 207 ••• 207 ••• 207 ••• 207 •••
 Was- en schoonmaakmiddelen 9 ••• 9 ••• 9 ••• 9 •••
 Persoonlijke verzorging 25 25 25 25
 Huishoudelijke dienstverlening 0 0 0 0
 Huisdieren * * * *
 Roken * * * *
 Diversen 16 •• 16 •• 16 •• 16 ••
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 256 256 256 256

TOTAAL UITGAVEN 1321 1321 1402 1492

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 32 130 116 163

Restpakket
Sociale participatie 92 •• 92 •• 94 •• 99
Overig restpakket 20 85 91 91
TOTAAL RESTPAKKET 112 177 185 190

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET -80 -48 -70 -26

* Deze posten vallen onder het restpakket
Vet en cursief Afhankelijk van gemeentelijke tarieven

• Verminderd met de kwijtschelding
•• Lokale regelingen of meerkosten

••• Meerkosten verrekend in bijzondere bijstand

Minima-effectrapportage Bijlage I / 9
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j. Alleenstaande oudere met een zorgvraag
100% 110% 120% 150%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 1150 1208 1318 1647
Zorgtoeslag 83 83 83 52
Huurtoeslag 294 294 288 0
Kinderbijslag 0 0 0 0
Kindgebonden budget 0 0 0 0
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0 0 0 0
Forfaitaire vergoeding 0 0 0 0
TOTAAL INKOMSTEN 1527 1586 1690 1700

Vaste lasten
Huur 586 586 586 586
Energie
 Gas 66 66 66 66
 Elektriciteit 22 22 22 22
 Water 10 10 10 10
Gemeentelijke heffingen 0 • 0 • 28 28
Waterschapsheffingen 0 • 0 • 8 8
Telefoon, televisie, internet 52 52 52 52
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 101 •• 101 •• 101 •• 101 ••
 Zorgverzekering: Aanvullend 39 •• 39 •• 59 •• 77 ••
 Overige verzekeringen 13 13 13 13
Onderwijs 0 0 0 0
Kinderopvang 0 0 0 0
Contributies en abonnementen 3 3 3 3
Vervoer 20 •• 20 •• 20 •• 20 ••
TOTAAL VASTE LASTEN 910 910 966 984

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 53 53 53 53
Inventaris 72 72 72 72
Onderhoud huis en tuin 23 23 23 23
 Eigen risico 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Niet-vergoede zorgkosten 8 8 8 8
 Zelfzorgmedicijnen 2 ••/••• 2 ••/••• 2 ••/••• 2 ••/•••
 Eigen bijdrage CAK 0 •• 0 •• 0 •• 58 ••
 Bijzondere bijstand / draagkracht 0 •• 0 •• 27 •• 110 ••
Vrijetijdsuitgaven * * * *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 158 158 186 326

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 189 ••• 189 ••• 189 ••• 189 •••
 Was- en schoonmaakmiddelen 9 ••• 9 ••• 9 ••• 9 •••
 Persoonlijke verzorging 25 25 25 25
 Huishoudelijke dienstverlening 0 0 0 0
 Huisdieren * * * *
 Roken * * * *
 Diversen 16 •• 16 •• 16 •• 16 ••
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 238 238 238 238

TOTAAL UITGAVEN 1306 1306 1389 1547

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 222 280 300 153

Restpakket
Sociale participatie 92 •• 92 •• 94 •• 99
Overig restpakket 20 63 69 69
TOTAAL RESTPAKKET 112 155 163 167

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET 110 125 137 -15

* Deze posten vallen onder het restpakket
Vet en cursief Afhankelijk van gemeentelijke tarieven

• Verminderd met de kwijtschelding
•• Lokale regelingen of meerkosten

••• Meerkosten verrekend in bijzondere bijstand

Minima-effectrapportage Bijlage I / 10
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k. Paar zonder kinderen met zorgvraag
100% 110% 120% 150%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 1396 1536 1675 2094
Zorgtoeslag 159 145 118 35
Huurtoeslag 293 273 224 0
Kinderbijslag 0 0 0 0
Kindgebonden budget 0 0 0 0
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0 0 0 0
Forfaitaire vergoeding 0 0 0 0
TOTAAL INKOMSTEN 1847 1953 2017 2129

Vaste lasten
Huur 586 586 586 586
Energie
 Gas 59 ••• 59 ••• 59 ••• 59 •••
 Elektriciteit 37 ••• 37 ••• 37 ••• 37 •••
 Water 13 13 13 13
Gemeentelijke heffingen 2 • 2 • 7 • 33
Waterschapsheffingen 0 • 0 • 4 • 17
Telefoon, televisie, internet 56 56 56 56
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 201 •• 201 •• 201 •• 201 ••
 Zorgverzekering: Aanvullend 78 •• 78 •• 119 •• 154 ••
 Overige verzekeringen 29 29 29 29
Onderwijs 0 0 0 0
Kinderopvang 0 0 0 0
Contributies en abonnementen 5 5 5 5
Vervoer 37 •• 37 •• 37 •• 37 ••
TOTAAL VASTE LASTEN 1104 1104 1153 1226

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 107 107 107 107
Inventaris 85 85 85 85
Onderhoud huis en tuin 23 23 23 23
 Eigen risico 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Niet-vergoede zorgkosten 8 8 8 8
 Zelfzorgmedicijnen 2 ••/••• 2 ••/••• 2 ••/••• 2 ••/•••
 Eigen bijdrage CAK 0 •• 0 •• 0 •• 30 ••
 Bijzondere bijstand / draagkracht 0 •• 0 •• 35 •• 40 ••
Vrijetijdsuitgaven * * * *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 225 225 260 295

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 377 377 377 377
 Was- en schoonmaakmiddelen 11 ••• 11 ••• 11 ••• 11 •••
 Persoonlijke verzorging 50 50 50 50
 Huishoudelijke dienstverlening 0 0 0 0
 Huisdieren * * * *
 Roken * * * *
 Diversen 19 •• 19 •• 19 •• 19 ••
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 456 456 456 456

TOTAAL UITGAVEN 1785 1785 1869 1978

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 62 168 148 151

Restpakket
Sociale participatie 143 •• 143 •• 147 •• 156
Overig restpakket 22 88 88 94
TOTAAL RESTPAKKET 165 231 235 249

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET -103 -62 -87 -98

* Deze posten vallen onder het restpakket
Vet en cursief Afhankelijk van gemeentelijke tarieven

• Verminderd met de kwijtschelding
•• Lokale regelingen of meerkosten

••• Meerkosten verrekend in bijzondere bijstand

Minima-effectrapportage Bijlage I / 11
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l. Ouder paar zonder kinderen met zorgvraag
100% 110% 120% 150%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 1589 1650 1799 2249
Zorgtoeslag 154 146 125 52
Huurtoeslag 296 296 293 117
Kinderbijslag 0 0 0 0
Kindgebonden budget 0 0 0 0
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0 0 0 0
Forfaitaire vergoeding 0 0 0 0
TOTAAL INKOMSTEN 2039 2092 2218 2418

Vaste lasten
Huur 586 586 586 586
Energie
 Gas 66 66 66 66
 Elektriciteit 41 41 41 41
 Water 15 15 15 15
Gemeentelijke heffingen 2 • 2 • 33 33
Waterschapsheffingen 0 • 0 • 17 17
Telefoon, televisie, internet 54 54 54 54
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 201 •• 201 •• 201 •• 201 ••
 Zorgverzekering: Aanvullend 78 •• 78 •• 119 •• 154 ••
 Overige verzekeringen 16 16 16 16
Onderwijs 0 0 0 0
Kinderopvang 0 0 0 0
Contributies en abonnementen 5 5 5 5
Vervoer 40 •• 40 •• 40 •• 40 ••
TOTAAL VASTE LASTEN 1103 1103 1191 1226

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 107 107 107 107
Inventaris 85 85 85 85
Onderhoud huis en tuin 23 23 23 23
 Eigen risico 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Niet-vergoede zorgkosten 8 8 8 8
 Zelfzorgmedicijnen 2 ••/••• 2 ••/••• 2 ••/••• 2 ••/•••
 Eigen bijdrage CAK 0 •• 0 •• 0 •• 71 ••
 Bijzondere bijstand / draagkracht 0 •• 0 •• 37 •• 150 ••
Vrijetijdsuitgaven * * * *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 225 225 263 446

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 343 ••• 343 ••• 343 ••• 343 •••
 Was- en schoonmaakmiddelen 11 ••• 11 ••• 11 ••• 11 •••
 Persoonlijke verzorging 50 50 50 50
 Huishoudelijke dienstverlening 0 0 0 0
 Huisdieren * * * *
 Roken * * * *
 Diversen 19 •• 19 •• 19 •• 19 ••
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 423 423 423 423

TOTAAL UITGAVEN 1751 1751 1876 2094

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 288 341 342 324

Restpakket
Sociale participatie 143 •• 143 •• 147 •• 156
Overig restpakket 22 65 71 71
TOTAAL RESTPAKKET 165 208 218 227

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET 123 133 124 97

* Deze posten vallen onder het restpakket
Vet en cursief Afhankelijk van gemeentelijke tarieven

• Verminderd met de kwijtschelding
•• Lokale regelingen of meerkosten

••• Meerkosten verrekend in bijzondere bijstand
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m. Paar met twee oudere kinderen, met zorgvraag
100% 110% 120% 150%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 1396 1536 1675 2094
Zorgtoeslag 159 145 118 35
Huurtoeslag 320 300 251 0
Kinderbijslag 188 188 188 188
Kindgebonden budget 209 202 189 147
Kinderopvangtoeslag 0 0 0 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0 0 0 0
Forfaitaire vergoeding 0 0 0 0
TOTAAL INKOMSTEN 2271 2371 2421 2464

Vaste lasten
Huur 628 628 628 628
Energie
 Gas 79 ••• 79 ••• 79 ••• 79 •••
 Elektriciteit 53 ••• 53 ••• 53 ••• 53 •••
 Water 19 19 19 19
Gemeentelijke heffingen 2 • 2 • 2 • 33
Waterschapsheffingen 0 • 0 • 0 • 17
Telefoon, televisie, internet 60 60 60 60
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 201 •• 201 •• 201 •• 201 ••
 Zorgverzekering: Aanvullend 78 •• 78 •• 119 •• 154 ••
 Overige verzekeringen 30 30 30 30
Onderwijs 46 •• 46 •• 46 •• 71
Kinderopvang 0 0 0 0
Contributies en abonnementen 5 5 5 5
Vervoer 61 •• 61 •• 61 •• 65 ••
TOTAAL VASTE LASTEN 1263 1263 1303 1415

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 177 •• 177 •• 181 •• 190
Inventaris 113 113 113 113
Onderhoud huis en tuin 23 23 23 23
 Eigen risico 0 •• 0 •• 0 •• 0 ••
 Niet-vergoede zorgkosten 8 8 8 8
 Zelfzorgmedicijnen 2 ••/••• 2 ••/••• 2 ••/••• 2 ••/•••
 Eigen bijdrage CAK 0 •• 0 •• 0 •• 30 ••
 Bijzondere bijstand / draagkracht 0 •• 0 •• 35 •• 51 ••
Vrijetijdsuitgaven * * * *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 323 323 362 418

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 527 527 527 527
 Was- en schoonmaakmiddelen 16 ••• 16 ••• 16 ••• 16 •••
 Persoonlijke verzorging 99 99 99 99
 Huishoudelijke dienstverlening 0 0 0 0
 Huisdieren * * * *
 Roken * * * *
 Diversen 26 •• 26 •• 26 •• 26 ••
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 668 668 668 668

TOTAAL UITGAVEN 2254 2254 2334 2501

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 17 116 87 -37

Restpakket
Sociale participatie 210 •• 210 •• 214 •• 270
Overig restpakket 74 140 140 145
TOTAAL RESTPAKKET 284 350 354 415

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET -267 -233 -267 -452

* Deze posten vallen onder het restpakket
Vet en cursief Afhankelijk van gemeentelijke tarieven

• Verminderd met de kwijtschelding
•• Lokale regelingen of meerkosten

••• Meerkosten verrekend in bijzondere bijstand
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i. Alleenstaande met een zorgvraag
151%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 1466
Zorgtoeslag 66
Huurtoeslag 124
Kinderbijslag 0
Kindgebonden budget 0
Kinderopvangtoeslag 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0
Forfaitaire vergoeding 0
TOTAAL INKOMSTEN 1656

Vaste lasten
Huur 586
Energie
 Gas 59 •••
 Elektriciteit 20 •••
 Water 9
Gemeentelijke heffingen 28
Waterschapsheffingen 8
Telefoon, televisie, internet 49
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 107
 Zorgverzekering: Aanvullend 31
 Overige verzekeringen 19
Onderwijs 0
Kinderopvang 0
Contributies en abonnementen 3
Vervoer 23 ••
TOTAAL VASTE LASTEN 941

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 53
Inventaris 72
Onderhoud huis en tuin 23
 Eigen risico 32
 Niet-vergoede zorgkosten 8
 Zelfzorgmedicijnen 2 •••
 Eigen bijdrage CAK 21  
 Bijzondere bijstand / draagkracht 98 ••
Vrijetijdsuitgaven *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 309

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 207 •••
 Was- en schoonmaakmiddelen 9 •••
 Persoonlijke verzorging 25
 Huishoudelijke dienstverlening 0
 Huisdieren *
 Roken *
 Diversen 16 •••
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 256

TOTAAL UITGAVEN 1505

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 150

Restpakket
Sociale participatie 99
Overig restpakket 91
TOTAAL RESTPAKKET 190

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET -39

* 
Vet en cursief

•

••
•••

Minima-effectrapportage Bijlage I / 1
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j. Alleenstaande oudere met een zorgvraag
151%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 1647
Zorgtoeslag 52
Huurtoeslag 0
Kinderbijslag 0
Kindgebonden budget 0
Kinderopvangtoeslag 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0
Forfaitaire vergoeding 0
TOTAAL INKOMSTEN 1700

Vaste lasten
Huur 586
Energie
 Gas 66
 Elektriciteit 22
 Water 10
Gemeentelijke heffingen 28
Waterschapsheffingen 8
Telefoon, televisie, internet 52
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 107
 Zorgverzekering: Aanvullend 31
 Overige verzekeringen 13
Onderwijs 0
Kinderopvang 0
Contributies en abonnementen 3
Vervoer 20 ••
TOTAAL VASTE LASTEN 944

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 53
Inventaris 72
Onderhoud huis en tuin 23
 Eigen risico 32
 Niet-vergoede zorgkosten 8
 Zelfzorgmedicijnen 2 •••
 Eigen bijdrage CAK 91  
 Bijzondere bijstand / draagkracht 110 ••
Vrijetijdsuitgaven *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 391

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 189 •••
 Was- en schoonmaakmiddelen 9 •••
 Persoonlijke verzorging 25
 Huishoudelijke dienstverlening 0
 Huisdieren *
 Roken *
 Diversen 16 •••
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 238

TOTAAL UITGAVEN 1573

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 127

Restpakket
Sociale participatie 99
Overig restpakket 69
TOTAAL RESTPAKKET 167

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET -40

* 
Vet en cursief

•

••
•••

Minima-effectrapportage Bijlage I / 2
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k. Paar zonder kinderen met zorgvraag
151%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 2094
Zorgtoeslag 35
Huurtoeslag 0
Kinderbijslag 0
Kindgebonden budget 0
Kinderopvangtoeslag 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0
Forfaitaire vergoeding 0
TOTAAL INKOMSTEN 2129

Vaste lasten
Huur 586
Energie
 Gas 59 •••
 Elektriciteit 37 •••
 Water 13
Gemeentelijke heffingen 33
Waterschapsheffingen 17
Telefoon, televisie, internet 56
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 213
 Zorgverzekering: Aanvullend 62
 Overige verzekeringen 29
Onderwijs 0
Kinderopvang 0
Contributies en abonnementen 5
Vervoer 37 ••
TOTAAL VASTE LASTEN 1146

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 107
Inventaris 85
Onderhoud huis en tuin 23
 Eigen risico 64
 Niet-vergoede zorgkosten 8
 Zelfzorgmedicijnen 2 •••
 Eigen bijdrage CAK 63  
 Bijzondere bijstand / draagkracht 64 ••
Vrijetijdsuitgaven *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 417

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 377
 Was- en schoonmaakmiddelen 11 •••
 Persoonlijke verzorging 50
 Huishoudelijke dienstverlening 0
 Huisdieren *
 Roken *
 Diversen 19 •••
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 456

TOTAAL UITGAVEN 2019

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 110

Restpakket
Sociale participatie 156
Overig restpakket 94
TOTAAL RESTPAKKET 249

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET -140

* 
Vet en cursief

•

••
•••
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l. Ouder paar zonder kinderen met zorgvraag
151%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 2249
Zorgtoeslag 52
Huurtoeslag 117
Kinderbijslag 0
Kindgebonden budget 0
Kinderopvangtoeslag 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0
Forfaitaire vergoeding 0
TOTAAL INKOMSTEN 2418

Vaste lasten
Huur 586
Energie
 Gas 66
 Elektriciteit 41
 Water 15
Gemeentelijke heffingen 33
Waterschapsheffingen 17
Telefoon, televisie, internet 54
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 213
 Zorgverzekering: Aanvullend 62
 Overige verzekeringen 16
Onderwijs 0
Kinderopvang 0
Contributies en abonnementen 5
Vervoer 40 ••
TOTAAL VASTE LASTEN 1146

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 107
Inventaris 85
Onderhoud huis en tuin 23
 Eigen risico 64
 Niet-vergoede zorgkosten 8
 Zelfzorgmedicijnen 2 •••
 Eigen bijdrage CAK 104  
 Bijzondere bijstand / draagkracht 150 ••
Vrijetijdsuitgaven *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 543

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 343 •••
 Was- en schoonmaakmiddelen 11 •••
 Persoonlijke verzorging 50
 Huishoudelijke dienstverlening 0
 Huisdieren *
 Roken *
 Diversen 19 •••
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 423

TOTAAL UITGAVEN 2112

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET 306

Restpakket
Sociale participatie 156
Overig restpakket 71
TOTAAL RESTPAKKET 227

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET 80

* 
Vet en cursief

•

••
•••
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m. Paar met twee oudere kinderen, met zorgvraag
151%

Inkomsten
Netto inkomen (incl. kortingen) 2094
Zorgtoeslag 35
Huurtoeslag 0
Kinderbijslag 188
Kindgebonden budget 147
Kinderopvangtoeslag 0
Voorlopige aanslag specifieke zorgkosten 0
Forfaitaire vergoeding 0
TOTAAL INKOMSTEN 2464

Vaste lasten
Huur 628
Energie
 Gas 79 •••
 Elektriciteit 53 •••
 Water 19
Gemeentelijke heffingen 33
Waterschapsheffingen 17
Telefoon, televisie, internet 60
Verzekeringen
 Zorgverzekering: Basis 213
 Zorgverzekering: Aanvullend 62
 Overige verzekeringen 30
Onderwijs 71
Kinderopvang 0
Contributies en abonnementen 5
Vervoer 65 ••
TOTAAL VASTE LASTEN 1335

Reserveringsuitgaven
Kleding en schoenen 190
Inventaris 113
Onderhoud huis en tuin 23
 Eigen risico 64
 Niet-vergoede zorgkosten 8
 Zelfzorgmedicijnen 2 •••
 Eigen bijdrage CAK 63  
 Bijzondere bijstand / draagkracht 75 ••
Vrijetijdsuitgaven *
TOTAAL RESERVERINGSUITGAVEN 539

Huishoudelijke uitgaven
Voeding 527
 Was- en schoonmaakmiddelen 16 •••
 Persoonlijke verzorging 99
 Huishoudelijke dienstverlening 0
 Huisdieren *
 Roken *
 Diversen 26 •••
TOTAAL HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 668

TOTAAL UITGAVEN 2542

BESCHIKBAAR  NA BASISPAKKET -79

Restpakket
Sociale participatie 270
Overig restpakket 146
TOTAAL RESTPAKKET 415

BESCHIKBAAR NA RESTPAKKET -494

* 
Vet en cursief

•

••
•••
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