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Ommelander Rekenkamer 

 

 

 

Aan:  

De leden van de gemeenteraad; 

De leden van het college van burgemeester en wethouders;  

De gemeentesecretaris; 

De griffier; 

De concerncontroller; 

van de gemeente Slochteren. 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De Ommelander Rekenkamer heeft onderzoek uitgevoerd naar het minimabeleid in de 

gemeente Slochteren. Bijgevoegd ontvangt u de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek.  
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Nota van bevindingen, conclusies en aanbevelingen van 

de Ommelander Rekenkamer. 

 

 

Inleiding en vraagstelling. 

De Ommelander Rekenkamer heeft tot doel om de controlerende en kaderstellende taak van 

de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de Rekenkamer onderzoek uit naar het gevoerde 

beleid van de gemeente. In dat kader heeft de Rekenkamer onderzoek uitgevoerd naar het 

minimabeleid.  De centrale vraag in dit onderzoek luidt: “Hoe kan de wijze waarop het 

college van burgemeester en wethouders uitvoering geeft aan het minimabeleid worden 

beoordeeld?”  

In deze rapportage zijn de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer 

verwoord. De Rekenkamer baseert zich hierbij op het door Onderzoeksbureau CAB 

uitgevoerde inhoudelijke onderzoek. De uitkomst van het inhoudelijke onderzoek van CAB in 

de gemeente Slochteren is toegevoegd als bijlage. 

 

Korte inleiding over armoede en minimabeleid. 

Voordat wordt ingegaan op de beantwoording van de onderzoeksvraag worden eerst de 

begrippen armoede en minimabeleid toegelicht, het CAB rapport is daarbij brondocument. In 

Nederland leven circa 8,5 % van de huishoudens beneden de armoedegrens. De armoedegrens 

kan in “enge zin” worden gedefinieerd als de minimale grens om te voorzien in primaire 

levensbehoeften. In “bredere zin” geldt als grens om daarnaast ook te kunnen voorzien in een 

zekere mate van ontspanning en sociale en maatschappelijke participatie. Armoede vormt een 

risicofactor voor mensen om op termijn in een uitzichtloze situatie terecht te komen. Armoede 

is vaak een resultaat van meerdere factoren. Daarom dient armoede niet alleen als 

“armoedevraagstuk” te worden aangepakt. Maatregelen gericht op armoedebestrijding kunnen 

kort gezegd in drie stadia worden aangepakt: 

I. Curatief: een bestaande armoedesituatie met financiële maatregelen verzachten.  

II. Preventief: het voorkomen van een situatie van armoede door tijdige signalering en 

voorlichting.  

III. Activerend: helpen om omstandigheden te voorkomen die tot armoede kunnen leiden 

door te zorgen dat mensen bijvoorbeeld (meer) participeren.  



 

 

De formele instrumenten in het kader van minimabeleid zijn Bijzondere Bijstand en 

Langdurigheidtoeslag. Deze instrumenten vallen voor een belangrijk deel onder landelijke 

wetgeving, waarbij de gemeentelijke beleidsruimte beperkt is. Daarnaast bestaat het 

Stimuleringsfonds, dat is een specifieke gemeentelijke regeling. Verder is er nog de 

Collectieve aanvullende zorgverzekering, die binnen de eigen beleidsruimte in samenwerking 

met gemeenten in de regio wordt uitgevoerd. Samenvattend betekent dit dat de gemeente wel 

enige maar tevens beperkte regelruimte heeft voor de vier formele instrumenten in het kader 

van het minimabeleid. Daarnaast zijn instrumenten uit andere beleidsterreinen in te zetten om 

minimabeleid te ondersteunen.  

Minimabeleid zou dan ook gedefinieerd kunnen worden als het samenhangend pakket van 

maatregelen die er op zijn gericht om burgers te ondersteunen, te faciliteren en te activeren 

om daarmee een situatie van armoede te voorkomen. Minimabeleid staat daarbij niet op 

zichzelf maar moet in samenhang met andere beleidsterreinen worden gezien. Bij de 

beoordeling van de vraag of het minimabeleid doelmatig wordt uitgevoerd gaat het dan ook 

vooral om de vraag of en hoe het beleid in samenhang gestalte krijgt.  

 

Bevindingen naar aanleiding van het inhoudelijk onderzoek.  

De Rekenkamer heeft eerst eigenstandig vooronderzoek uitgevoerd, op basis van het 

vooronderzoek is de onderzoeksvraag bepaald. Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen 

uit het inhoudelijke onderzoek dat door CAB is uitgevoerd samengevat. De informatie is tot 

stand gekomen op basis van documentenstudie en een serie interviews binnen en buiten de 

gemeente.  

 Algemeen: Het aantal inwoners dat behoort tot de doelgroep van het minimabeleid in 

de gemeente Slochteren ligt rond de 8,6% (ca. 500 van de ruim 6000 huishoudens). 

Dit is lager dan het regionaal gemiddelde van 11,7% en vergelijkbaar met 

referentiegemeenten met een vergelijkbare sociaal-economische structuur.  

De inspanningen vanuit het minimabeleid hebben vooral een curatief karakter. 

Maatregelen gericht op preventie en activering komen vooral vanuit de 

beleidsterreinen werk & inkomen en participatie tot stand. Deze aanpak brengt met 

zich mee dat de inzet gericht op minimabeleid op de drie niveaus: curatief, preventief 

en activeren een minder samenhangend karakter krijgt.  

 Doelen: De doelen (maatschappelijke effecten) die de gemeente met het minimabeleid 

en participatiebeleid wil realiseren zijn niet in alle gevallen concreet. Dat heeft twee 



 

 

oorzaken. Ten eerste doordat de inspanningen t.a.v. de doelgroep minima vanuit 

verschillende beleidsterreinen komen is het lastiger om samenhangende en specifieke 

doelstellingen, gericht op de doelgroep minima, op alle drie niveaus (curatief, 

preventief en activerend) te benoemen. Ten tweede is onduidelijk welke concrete 

doelen worden nagestreefd bij “termen” als: het bereiken van sociale cohesie, 

zelfredzaamheid verhogen, het bevorderen van meedoen in de samenleving, en 

prioriteit geven aan de groep kwetsbare kinderen. Hoewel we begrijpen waarop wordt 

gedoeld is het onduidelijk welke concrete meetbare maatschappelijke resultaten de 

gemeente wil realiseren.  

 Uitvoering: De uitvoering van het vastgestelde beleid verloopt goed, de instrumenten 

voor het minimabeleid worden eenduidig uitgevoerd en de administratieve processen 

zijn op orde. Wel zijn verbeterpunten mogelijk. Het minimabeleid is generiek beleid, 

dat betekent dat er geen gerichte inzet is op specifieke risicogroepen zoals 

bijvoorbeeld ouderen of kinderen. Sommige klanten ervaren de regelgeving als 

complex. Verder heeft de begeleiding door casemanagers, gegeven het budgettaire 

kader, vooral een administratief karakter.  

 Niet-gebruik: Er is een groep inwoners in de gemeente Slochteren die recht heeft op 

voorzieningen maar hier geen gebruik van maakt: de niet-gebruikers. Het college 

slaagt er (hoe moeilijk dan ook) blijkbaar onvoldoende in om de doelgroep maximaal 

te bereiken. Ons is niet gebleken dat het college over (indicatieve kwalitatieve / 

kwantitatieve) cijfers beschikt ten aanzien van het niet-gebruik. Door het aantal 

toekenningen voor verschillende voorzieningen af te zetten ten opzichte van het totaal 

van de doelgroep kan echter een inschatting worden gemaakt van de omvang van het 

niet-gebruik. Het “berekende” percentage niet-gebruik verschilt van bijna 40% voor 

bijzondere bijstand tot bijna 70% voor langdurigheidtoeslag. Deze schattingen 

behoeven echter een behoorlijke correctie omdat niet iedereen uit de doelgroep voor 

de verschillende voorzieningen in aanmerking komt. Dat neemt niet weg dat het zeer 

aannemelijk is dat er nog steeds een aanzienlijke groep huishoudens bestaat die recht 

heeft op voorzieningen waar geen gebruik van wordt gemaakt. Een voorzichtige 

schatting gaat richting 25% tot 30%, hetgeen overeenkomt met circa 150 huishoudens. 

Meer inzicht in aard en omvang van de groep niet-gebruikers zou zeer wenselijk zijn. 

Overigens is het landelijke percentage niet-gebruik ook aanzienlijk hoog. Het is 



 

 

wenselijk om deze groep te bereiken om daarmee te voorkomen dat deze groep 

inwoners op termijn in een verdergaande problematische situatie terecht komt. 

 Informeren gemeenteraad: De gemeenteraad wordt door het college van burgemeester 

en wethouders goed geïnformeerd zodat de gemeenteraad zijn controlerende rol 

adequaat kan uitvoeren. Hierbij moet echter een kanttekening worden geplaatst. 

Hiervoor is aangegeven dat de (maatschappelijke) doelen die de gemeente met 

minimabeleid en participatiebeleid wil realiseren niet in alle gevallen concreet zijn 

geformuleerd. Dat betekent dat op die onderdelen de resultaten niet goed kunnen 

worden gemeten en derhalve minder goed door de gemeenteraad kunnen worden 

beoordeeld. 

De gemeenteraad zou zichzelf ten aanzien het minimabeleid nog wel beter in positie 

kunnen brengen. Wanneer de raad een goed overzicht heeft van de nog resterende 

keuzemogelijkheden die de raad nog zou kunnen inzetten (in dit geval meer of minder 

voorzieningen voor de burger) kan de raad haar kaderstellende rol nog beter invullen.  

 Samenwerking: De samenwerking met verschillende ketenpartners verloopt goed, er is 

sprake van een goede doorverwijzing naar ketenpartners. Ketenpartners weten elkaar 

goed te vinden. Samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en ketenpartners zijn 

vastgelegd. Ketenpartners beoordelen de samenwerking met de gemeente als goed 

maar soms worden procedures als complex of belemmerend ervaren. De 

samenwerking ten aanzien van de uitvoering van taken door de gemeente Hoogezand-

Sappemeer verloopt naar wens en de adviserende rol van het Platform Werk en 

Inkomen wordt als zeer waardevol ervaren. 

 Budgettair: Er wordt voldaan aan budgettaire kaders en sturing die door de 

gemeenteraad zijn vastgesteld.  

 

Conclusies Rekenkamer. 

Op basis van de bevindingen uit het inhoudelijk onderzoek komt de Rekenkamer tot 

onderstaande conclusies als antwoord op de onderzoeksvraag: 

 

I. De Rekenkamer concludeert dat het college van burgemeester en wethouders op een 

goede wijze uitvoering geeft aan het vastgestelde minimabeleid. De gemeenteraad zou 

nog beter in positie kunnen komen door beter inzicht te krijgen in de nog resterende 

keuzemogelijkheden voor de invulling van de instrumenten die voor het de doelgroep 



 

 

minima beschikbaar zijn. De beoogde (maatschappelijke) doelen zouden op 

onderdelen concreter en beter meetbaar kunnen worden geformuleerd. 

 

II. De Rekenkamer concludeert dat verdere verbeteringen voor het minimabeleid te 

realiseren zijn door het niet-gebruik verder terug te dringen. Verder zou een meer 

samenhangende aanpak, gericht op de doelgroep minima, een bijdrage leveren om het 

aantal minima terug te dringen. Risicogroepen zouden beter in beeld kunnen worden 

gebracht en zouden gerichter benaderd kunnen worden.  

 

III. De Rekenkamer concludeert verder dat de gemeente een potentieel financieel risico 

loopt indien de niet-gebruikers in de toekomst meer gebruik gaan maken van 

voorzieningen, omdat daarmee dan meer kosten gepaard gaan (open-einde regeling).  

 

Opties voor vervolgaanpak. 

Graag willen wij uw raad suggesties aanreiken hoe de bevindingen van de Rekenkamer 

vertaald zouden kunnen worden in meer concrete acties. Wij doen daartoe een aantal 

aanbevelingen. De Rekenkamer realiseert zich daarbij dat de gemeenteraad altijd afwegingen 

dient te maken ten aanzien van de besteding van schaarse financiële middelen. De keuzes die 

daarbij worden gemaakt zijn uiteraard afhankelijk van (een meerderheid van) politieke 

ambities ten aanzien van het minimabeleid, afgewogen tegen ambities op andere 

beleidsterreinen. Uw raad kan naar aanleiding van de bevindingen van de Rekenkamer 

verschillende keuzes maken, die keuzes variëren van minder vergaand naar meer vergaand. 

De Rekenkamer heeft die afwegingen vertaald naar verschillende opties, waarin de 

Rekenkamer getracht heeft een volgordelijkheid aan te brengen. Wij hopen daarmee de 

gemeenteraad te faciliteren om daarover het debat te kunnen voeren en zijn afwegingen te 

maken.  

Onderstaande opties vragen in meerdere gevallen om de inzet van extra financiële middelen. 

De inzet van extra benodigde financiële middelen en overige implicaties, dienen door het 

college nader in beeld te worden gebracht zodat die bij de nadere afwegingen door uw raad 

kan worden betrokken.  

 

 

 



 

 

Optie I: Gemeenteraad meer in positie.  

De Rekenkamer heeft geconstateerd dat de gemeenteraad voldoende in positie is om zijn 

controlerende taak uit te voeren. De raad zou zijn controlerende taak nog beter kunnen 

uitvoeren indien beoogde doelstellingen t.a.v. minimabeleid en participatie concreter zouden 

worden geformuleerd. Verder zou de raad nog beter in positie kunnen komen ten aanzien van 

zijn kaderstellende rol indien de raad nog beter inzicht verkrijgt in de (beperkte) vrije 

beleidsruimte van het minimabeleid en aanpalende beleidsterreinen. Kort gezegd moet de raad 

een duidelijk beeld hebben aan welke “knoppen” hij kan draaien om de doelgroep van het 

minimabeleid te ondersteunen. Uw raad kan overwegen om het college van burgemeester en 

wethouders op te dragen om een voorstel uit te werken om beoogde doelstellingen nog 

concreter te formuleren en de (nog) vrije (beleids) keuzeruimte binnen de instrumenten van 

het minimabeleid en aanpalende beleidsterreinen in kaart te brengen en ter afweging aan uw 

raad aan te bieden.  

 

Optie II: Terugdringen niet-gebruik. 

De Rekenkamer heeft geconstateerd dat er nog een aanzienlijke groep niet-gebruikers is. Uw 

raad kan overwegen om het college van burgemeester en wethouders op te dragen om met een 

voorstel te komen om een intensieve “campagne” te voeren waarmee het niet-gebruik verder 

kan worden teruggedrongen 

 

Optie III: Van “goed” naar “meer samenhangend”. 

De Rekenkamer heeft geconstateerd dat het college van burgemeester en wethouders op een 

goede wijze uitvoering geeft aan het minimabeleid. De curatieve aanpak wordt daarbij vooral 

vanuit de instrumenten van het minimabeleid gevoerd. De preventieve en activerende aanpak 

komt vooral vanuit andere beleidsterreinen zoals Werk & Inkomen en participatie. Dit heeft 

als gevolg dat er een minder specifieke en samenhangende aanpak is die zich richt op de 

doelgroep van het minimabeleid. Bovendien is er een risico dat er minder aandacht is voor 

specifieke risicogroepen of groepen die zich “bewegen” tussen de verschillende 

beleidsterreinen. Uw raad kan overwegen om het college op te dragen om met een meer 

samenhangende aanpak (specifiek gericht op de doelgroep van het minimabeleid) te komen. 

Daarbij kan aandacht worden gevraagd voor specifieke risicodoelgroepen (zoals bijvoorbeeld 

ouderen en kinderen). 

 



 

 

Ambtelijk wederhoor. 

Nadat het inhoudelijke onderzoek is uitgevoerd door Onderzoeksbureau CAB heeft CAB eerst 

ambtelijk wederhoor uitgevoerd. Het ambtelijk wederhoor heeft geleid tot een ambtelijke 

reactie en het verzoek tot enkele wijzigingen. CAB heeft op onderdelen wijzigingen 

doorgevoerd en dat op onderdelen (gemotiveerd) niet gedaan. Er zijn nog enkele 

discussiepunten overgebleven. Wij zijn van mening dat die punten niet van invloed zijn op de 

belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer.  

 

Bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en wethouders. 

Wij hebben het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid gesteld een 

bestuurlijke reactie te geven op het onderzoeksrapport van onderzoeker CAB. Het college 

heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. In de bestuurlijke reactie werden nog punten 

aangedragen die wellicht meer zouden passen in reactie op het ambtelijk wederhoor; wij 

hebben die reactie uiteraard betrokken in deze nota van bevindingen, conclusie en 

aanbevelingen. De bestuurlijke reactie van het college is toegevoegd als bijlage. Daarnaast 

heeft het college het Platform Werk en Inkomen uitgenodigd om te reageren op de uitkomsten 

van het onderzoek van CAB, de reactie van het Platform is toegevoegd als bijlage.  

 

Nawoord Rekenkamer. 

De Rekenkamer heeft kennis genomen van de reactie van het college van burgemeester en 

wethouders en het Platform Werk en Inkomen, waarvoor onze dank. Uit de reactie blijkt de 

grote betrokkenheid met het vraagstuk. Het stemt ons positief dat het college aansluiting ziet 

bij bevindingen uit het onderzoek. Dat neemt niet weg dat het college op onderdelen, vanuit 

zijn positie, andere inzichten heeft. Wij herkennen die inzichten maar zien het tegelijkertijd 

als onze ambitie om vanuit andere invalshoeken nieuw licht trachten te werpen op het 

onderhavige vraagstuk en daarbij de raad van dienst te zijn. Verder wil de Rekenkamer het 

college van burgemeester en wethouders, raadsleden, betrokken ambtenaren, ketenpartners, 

het Platform Werk en Inkomen en burgers danken voor de bijdrage die zij hebben geleverd 

om dit onderzoeksrapport mogelijk te maken.  

 

Bijlagen. 

Aan deze nota van bevindingen, conclusie en aanbevelingen van de Rekenkamer zijn 

onderstaande bijlagen toegevoegd: 



 

 

1. Inhoudelijk onderzoek minimabeleid uitgevoerd door onderzoeksbureau CAB; 

2. Bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en wethouders;  

3. Reactie van het Platform Werk en Inkomen. 
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