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Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de raadscommissie W&I van 12 februari 2014 heeft uw raad verzocht 
om: 

- een actueel totaaloverzicht van alle middelen voor de minima; 
een overzicht van dreigende tekorten; 
een specificatie van de armoedegelden in het gemeentefonds, zodat 
duidelijk is welke middelen de gemeente geoormerkt vanuit het Rijk 
heeft ontvangen. 

Uw raad heeft aangegeven deze informatie nog voor de raadsvergadering van 
19 februari 2014 te willen ontvangen. 

In deze brief willigen wij uw verzoeken in. Tot slot komen we terug op de 
stand van zaken bij de webshop Stadjerspas, zoals ook besproken in de 
commissie W&I van 12 februari 2014. 

Actueel totaaloverzicht 
Als actueel totaaloverzicht van alle middelen voor minima presenteren wij u 
hieronder de begroting voor 2013 en 2014 zoals die is opgesteld voor de 
kademota Samen actief tegen armoede: 

Minima regelingen (x € 1000) 2013 2014 

Bijzondere bijstand' 5.401 5.401 
(inclusief maaltijdvoorziening, witgoedregeling, 
collectieve zorgverzekering en TOS) 

Langdurigheidstoeslag 1.566 1.566 

' Inclusief inverdieneffect inkomensnormering 110% (150 duizend euro). 
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Schuldhulpverlening 4.537 4.537 

Diverse projecten armoedebestrijding; 320 320 

Subsidies 335 335 

Stadjerspas 375 

Website / webshop: - 275 

Tweejaarlijkse armoedemonitor 20 20 

Totaal 12.554 12.454 

Baten 12.554 12.454 

Overzicht dreigende tekorten 
Voor de budgetten bijzondere bijstand en schuldhulpverlening verwachten 
wij in 2014 geen tekorten. Binnen de begroting voor 2013 en 2014 hebben 
wij rekening gehouden met een toenemend beroep op zowel 
inkomensondersteuning als schuldhulpverlening. Op basis van de voorloplge 
cijfers van de rekening 2013 zien wij dat de stijging van de aanvragen 
bijzondere bijstand en het beroep op de schuldhulpverlening minder groot is 
dan verwacht. We verwachten op deze onderdelen in 2013 geld over te 
houden. Bij de rekening over 2013 komen wij hierop bij uw raad terug. 

Bij de Langdurigheidstoeslag (LDT) zien wij in 2013 de verwachte stijging 
van het aantal aanvragen wel terug. 

Ten aanzien van de projecten Nieuw armoedebeleid hebben wij u bij de 
Tussenrapportage gemeld dat wij een financieel knelpunt voorzien. Wij 
hebben uw raad daarom in het raadsvoorstel Inzet extra armoedegelden 2014 
gevraagd om 100 duizend euro extra beschlkbaar te stellen om de 
continuering van het bestaande beleid (projecten en uitvoeringscapaciteit) te 
kunnen garanderen. 

Voor de post subsidies (Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld, Humanitas, 
SUN en Voedselbank) voorzien wij geen tekort in 2014. 

Voor de webshop Stadjerspas geldt dat er voor 2014 een korting van 100 
duizend euro is vastgesteld ten opzichte van 2013. Deze korting wordt 
gerealiseerd door besparingen op de uitvoeringskosten, de digitalisering van 
de pas en de beperking van het aantal categorieen met kortingen. Wij 
bezuinigen niet op het bedrag dat beschikbaar is voor kortingen voor minima. 
Er is ondanks de bezuiniging van een ton per saldo zelfs meer geld 
beschikbaar voor het verstrekken van kortingen aan gebruikers van de 
webshop. Het budget van 275 duizend euro is echter gebaseerd op een 
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gelijkblijvend aantal deelnemers. Het jaar 2014 is pas anderhalve maand oud, 
maar desondanks zien wij nu al dat er door onze minima meer aanvragen voor 
accounts in de webshop Stadjerspas zijn gedaan dan dat wij vorigjaar over 
het hele jaar aan passen hebben uitgegeven. Dit zou kunnen betekenen dat het 
budget voor de webshop Stadjerspas niet toereikend is vanwege de grote 
belangstelling. 

In zijn totaliteit kunnen wij conciuderen dat wij vooralsnog - met 
uitzondering van de Langdurigheidstoeslag en de webshop Stadjerspas - geen 
dreigende tekorten biimen het armoede- en minimabeleid 2014 voorzien. 
Bovendien blijkt uit de voorloplge cijfers voor de rekening 2013 dat we qua 
bestedingen waarschijniijk onder de 11,5 miljoen euro blijven. Wij willen 
benadrukken dat dit nog geen defmitief cijfer is. Maar het betekent voorlopig 
wel dat we voor 2014 dus voldoende begroot hebben. Mocht gedurende het 
jaar blijken dat de budgetten voor de minima toch onder druk komen te staan 
- wat wij op basis van de voorloplge gegevens niet verwachten -, dan zullen 
wij daarover bij u terug komen. 

Welke middelen heeft de gemeente geoormerkt van het Rijk ontvangen? 
Op de vraag van de Christen Unie naar een specificatie van de huidige 
armoedegelden kunnen wij kort antwoorden: het woord 'extra' in de 
formulering van staatssecretaris Klijnsma betekent in dit geval niet dat zij 
voor 2014 al andere armoedegelden beschikbaar heeft gesteld. In het budget 
van 1,9 miljoen euro voor armoedebestrijding die de gemeente in eerste 
instantie beschikbaar had gesteld, zaten geen (al dan niet geoormerkte) 
rijksgelden voor armoede verwerkt. 

Stand van zaken webshop Stadjerspas 
Zoals wij u in onze brief over de stand van zaken webshop Stadjerspas 
hebben gemeld ging de start van de webshop gepaard met kinderziektes. Dit 
had te maken met het feit dat de webshop in zeer korte tijd 'de lucht in moest' 
(er zat minder dan 2 weken tussen het definitieve raadsbesluit en de lancering, 
inclusief een kerstvakantie). Wij hechten er waarde aan om u te melden dat 
deze kinderziektes verholpen zijn en dat er contact is geweest met alle 
mensen die een klacht hebben ingediend. Voor de klachtenafliandeling 
hebben we extra capaciteit vrijgespeeld om iedereen persoonlijk te kurmen 
beantwoorden en te woord staan. 

Het merendeel van de klachten hadden en hebben betrekking op het inloggen. 
Hoewel duidelijk staat aangegeven dat het BSN nummer zonder 0, puntjes, of 
spaties moet worden ingevoerd, blijkt dit toch in het merendeel van de 
gevallen de oorzaak van inlogproblemen te zijn. Wij hebben naar een 
oplossing gezocht en hebben die gevonden in de vorm van een systeem dat 
we op de achtergrond mee laten draaien en dat automatisch de nullen, puntjes 
en spaties emit gaat filteren. Dit systeem wordt na aanschaf zo snel mogelijk 
gekoppeld aan de webshop. 
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Verder hebben wij geconstateerd dat de webshop van het begin af aan steeds 
goed beveiligd is geweest. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de zowel 
de inhoud van de webshop als de verbinding wel degelijk beveiligd zijn 
geweest vanaf de eerste week van januari. Het beveiligingscertificaat is echter 
pas eind januari afgegeven. Het afgeven van het certificaat moet gebeuren 
door een exteme organisatie die controleert of de site daadwerkelijk beveiligd 
is en daar zit een wachttijd op. Totdat het certificaat is afgegeven, is er dus 
ook geen https adres met een beveiligingsslotje zichtbaar. De vermeende 
beveiligingsproblemen blijken nu dus alleen optisch te zijn geweest. De 
webshop en de toegang waren niet onbeveiligd en het is dus ook niet mogelijk 
geweest om BSN nummers te hacken. 

Ook is er extra inzet gepleegd op de voorlichting en ondersteuning aan 
klanten in verband met het inloggen en het gebruik van de webshop. We 
hebben hiervoor intensieve samenwerking gezocht met diverse partij en zoals 
de Stips, vrouwencentrum Jasmijn en Resto van Harte. 

Alle aanvragen zijn inmiddels beoordeeld en afgehandeld. Er zijn 5045 
accounts afgegeven (stand 1̂'® week februari 2014). Er zijn 486 digitale 
kortingsbonnen uitgegeven voor zwemmen en schaatsen, 227 voor musea, 
137 voor de bieb en 129 in de categorie kennis en vaardighedeh. Dat is vele 
malen meer dan waar we op hadden gerekend. In voorgaande jaren kwam de 
verkoop van de fysieke Stadjerspas pas later op gang. 

Wij hopen met deze brief aan uw verzoeken te hebben voldaan. 

Met vriendelij 
bû gerngesrtSr en wethouderfc van Groningen, 

drs. M.A. (Maarten) Ruys 


