
Beste leden van de gemeenteraad en de commissie Samenleving 

 

Tijdens de commissievergadering van 5 september jl. is de vraag gesteld wat de financiële gevolgen 

zijn als de inkomensgrens wordt verhoogd van 110% naar 120% van de geldende bijstandsnorm. Bij 

de doorrekening van dit voorstel is ervan uitgegaan dat we iedereen van de doelgroep bereiken en 

dat het budget van 350,- volledig wordt besteed.   

 
1. Als we de inkomensgrens verhogen naar 120%, dan betekent dat voor de groep kinderen van 4 tot 18 jaar het volgende.  

                                                                                                                       

Uitbreiding 

tot  

Meer kinderen t.o.v.  

110% 

Extra budget in €  Noodzakelijk budget in €  

 0 0 98.903 (uitgaven 2016) 

120% 162 56.700 155.603 

125% 162 56.700 155.603 

Het aantal van 162 kinderen is als volgt tot stand gekomen: bij een inkomensgrens van 110% van het 

sociaal minimum bedraagt het aantal kinderen tussen 4 en 18 jaar 484 en bij een inkomensgrens van 

120% en 125% van het sociaal minimum 646. Als de inkomensgrens wordt verhoogd naar 120% en 125% 

van het sociaal minimum, neemt het aantal kinderen tussen de 4 en 18 jaar dat recht kan doen gelden op 

de regeling Meedoen Noordkop met 162 toe. Dit betekent dat een extra budget is benodigd van 

 € 56.700,-  ( 162 x 350,-). 

 

2. Als we de inkomensgrens verhogen naar 120% van de geldende bijstandsnorm, dan betekent dit voor de doelgroep kinderen 
van 0 tot 4 jaar het volgende.  

Ouders met inkomen tot 

xx% van het sociaal 

minimum  

Kinderen van 0 tot 4 

jaar 

Extra budget voor 

kinderen van 0 tot 4 jaar 

in €  

 

110% 93 32.550  

120% 124 43.400  

125% 124 43.400  

Bij een inkomensgrens van 110% bedraagt het aantal kinderen van 0 tot 4 jaar 93; bij een inkomensgrens 

van 120%  bedraagt het aantal kinderen  124. Ervan uitgaande dat de doelgroep 100% wordt bereikt en 

dat het budget volledig wordt besteed is een extra budget benodigd van € 10.900,-  (43.400 – 32.550).  

 
3. Als we de inkomensgrens verhogen naar 120%, dan betekent dit  voor de groep gepensioneerden het volgende.    

 

Huishoudens 

met inkomen 

tot xx% 

het aantal huishoudens   Noodzakelijk  budget 

bij tegoed  van € 350 

p.p. 

110% 658 x  1.3 persoon  =    299.390 

120% 1096 x 1.3 persoon =   498.680 

125% 1315 x 1.3 persoon =    598.325 

 



Bij een inkomensgrens van 110% bedraagt het aantal huishoudens 658; bij een inkomensgrens van 

120% bedraagt het aantal huishoudens 1096. Ervan uitgaande dat de doelgroep 100% wordt bereikt, 

dat het budget volledig wordt  besteed en dat een huishouden gemiddeld uit 1.3 persoon bestaat, is 

een extra budget benodigd van ( 498.680 -299.390) 199.290 

 

Conclusie  

Als de inkomensgrens wordt verhoogd naar 120% van de geldende bijstandsnorm, dan bedragen 

de  kosten die uit dit voorstel voortvloeien  

€ 285.579  (199.290 + 56.700 + 29 589,-) op jaarbasis.  Hierbij zijn we ervan uitgegaan dat we 

iedereen van de doelgroep bereiken en het budget volledig wordt besteed. Dit is dus de maximale 

variant.  

Uit de cijfers met betrekking tot de uitvoering van het kindpakket blijkt dat we slechts 59% van de 

doelgroep bereiken en dat gemiddeld € 281,- van het budget wordt besteed. Aangezien de publicatie 

over het kind- en ouderenpakket aanzienlijk wordt geïntensiveerd, is de verwachting dat we meer 

mensen uit de doelgroep zullen gaan  bereiken.  

 

Daarnaast is door SP is door de SP gevraagd wat het zou kosten als er geen eigen bijdrage voor alle 

voorzieningen die onder de Wmo worden verstrekt zou worden opgelegd.  

Dit gaat dan om de voorzieningen:  

- Woningaanpassingen 
- Vervoersvoorzieningen 
- hulpmiddelen 
- Producten voor het voeren van een huishouden 
- Begeleiding 
- Dagbesteding 

De gemeente heeft in 2016 een bedrag van € 685.805,56  ontvangen van het CAK voor de eigen bijdrage 

die zij bij de cliënten uit Schagen hebben geïnd. 

 

In het voorstel is opgenomen dat de kosten voor het niet meer opleggen van een eigen bijdrage voor de 

voorzieningen dagbesteding en begeleiding in totaal  € 230.000 bedragen. 

Hiervan is al € 120.000 gedekt in de begroting. Dit betekent dat er nog (€ 230.000 -/- € 120.000 =)  

€ 110.000 nodig is om de afschaffing van de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding volledig te 

kunnen financieren. 

 

Op rij:  
- Ontvangen geïnde bijdrage totaal in 2016:     € 685.805,56 
- Afschaffen eigen bijdrage dagbesteding/ begeleiding  : € 230.000,00 (waarvan € 120.000 al structureel 

is gedekt) 
Benodigd voor  

- afschaffen eigen bijdrage overige voorzieningen                    : € 455.805,56 
- afschaffen eigen bijdrage dagbesteding/begeleiding :  € 110.000 

 



T.a.v. de uitvoeringskosten die het CAK maakt: In de ontvangen geïnde eigen bijdrage is verwerkt dat het 

CAK de uitvoering doet, d.w.z. zij sluizen niet 100% van het bedrag dat zij ontvangen van de eigen bijdrage 

van cliënten in Schagen door naar de gemeente Schagen. 

Uitvoeringskosten worden daarom niet apart gefactureerd aan de gemeente Schagen. 

 

In de Algemene Ziektekostenverzekering Gemeenten (AZG), namelijk in het Compleet+ pakket, worden de 

kosten van de eigen bijdrage Wmo vergoed. Als de raad besluit de eigen bijdrage af te schaffen, dan dient 

er wel rekening gehouden te worden dat dit voor de inwoners van Schagen niet meer van toepassing zal 

zijn. In de onderhandelingen met Unive over het pakket voor 2018 dient hiermee rekening gehouden te 

worden.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Wethouder Ben Blonk. 
 


