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Geacht college, geachte mevrouw Walters,

De ArSD vernam via de pers de problemen die zijn ontstaan bij het verzenden van de brief
over het gewijzigde minimabeleid.
Zoals bij U bekend heeft de ArSD op 3 juni onder grote tijdsdruk haar advies uitgebracht over
het te voeren minimabeleid. Waarna voortvarend gewerkt zou worden aan het opstellen van
de uitvoeringsregeling, immers het nieuwe beleid moest 1 januari 2020 ingevoerd worden.
Afspraak was dat de ArSD betrokken zou worden bij het opstellen van de overgangsregeling
zoals onder meer is gebeurd tijdens het structurele overleg op het Sociaal Plein dd. 30
september 2019.
Quote uit verslag:


Het minimabeleid is nu in verschillende regelingen en werkinstructies verankerd. Dat
verandert per 1 januari 2020. Er komt één specifieke regeling voor minimabeleid.
Tevens zal er overgangsrecht komen (voor inwoners met bestaande voorzieningen)
met betrekking tot duurzame gebruiksgoederen, activering (regeling Meedoen) en het
kindpakket. Gedacht wordt aan een periode van één jaar, waarbij de inwoner een
keuze kan maken uit het voor hem meest gunstige regime.

Over de overgangsperiode van één jaar is uitgebreid gesproken, gezien de gevolgen voor de
gebruikers van een minimaregeling.
Opnieuw onder grote tijdsdruk kon de ArSD uiteindelijk over het “Concept beleidsregels
Overgangsrecht Minimabeleid Hilversum 2020” ontvangen op 28 november (1e versie
ontvangen op 6 november 2019) op 2 december 2019 advies geven. Dit was mogelijk door
een tijdige beginspraak.
In het ons toegezonden concept stond o.a.
“Artikel 3. Overgangsrecht Regeling Duurzaam (BBG) naar Regeling Verduurzaming
Huishoudens
1. Het opgebouwde budget op grond van de oude Regeling Duurzaam dat wordt vermeld in
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toekenningsbeschikkingen die zijn afgegeven voor 1 januari 2020 kan tot en met 30 juni
2020 gebruikt worden. Per 1 juli 2020 is het opgebouwd budget niet meer geldig.




De ArSD was niet gelukkig met de termijn van 6 maanden. Maar gezien het
vooroverleg hebben wij deze minimale termijn geaccepteerd en is er in het advies
niet over gesproken.
Wel is aangegeven dat wij extra aandacht vroegen voor het communicatietraject.”

De adviesraad is dan ook geschokt door de latere gebeurtenissen.
17 december 2019 ontvangt de ArSD uw antwoord op ons advies over de “Beleidsregels
overgangsrecht minimabeleid” met o.a.:
“Uw advies is positief.
U constateert dat het overgangsrecht duidelijk is maar geeft een voorkeur voor een
overgangsperiode van 12 maanden. Wij hebben diverse scenario’s onderzocht en hebben
uiteindelijk voor een overgangsperiode van drie maanden gekozen om een
budgetoverschrijding te minimaliseren.”
M.a.w. louter om financiële redenen worden overgangsmogelijkheden voor een kwetsbare
groep aangepast. De ervaring leert dat wanneer er teveel wordt gestuurd op budget i.p.v. het
zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de belangen van inwoner, dit vaak leidt tot juist
hogere kosten, Gezien de feestdagen heeft de ArSD nog niet op deze brief gereageerd.
Maar afgelopen woensdag vernamen we via de pers dat het communicatietraject, dat naar
de mening van de adviesraad eigenlijk al veel te krap was, niet goed is verlopen. Uitleg
hierover heeft de adviesraad inmiddels gekregen. De adviesraad begrijpt dat dit wel fout
moest gaan.
Als na 10 december nog een communicatietraject opgezet moet worden, waarbij inwoners
voor 1 januari ingelicht moeten worden over nieuwe regels, dan is dat vragen om problemen.
Dit wordt nu rechtgezet en excuses worden aangeboden. Maar de ArSD adviseert u dringend
om u niet te beperken tot het aanbieden van excuses en de termijn van 3 maanden per direct
om te zetten in de al eerder voorgestelde 6 maanden: de overgangsperiode is de facto nog
korter dan 3 maanden geworden. Door alle commotie en de verschillende brieven raken
zeker de kwetsbare inwoners van Hilversum ontredderd.
Met vriendelijke groet,
Anja Wijnands-van Daal
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