
 
 
 
Barendrecht, 11 november 2019 
 
Geacht college, 
 
Op 8 november 2019 ontving de raad een Raadsinformatiebrief over de Regeling / Verordening 

Meedoen voor Minima. Het CDA heeft de afgelopen begrotingen en tussenrapportages meermaals 

gevraagd naar een helder overzicht over die regeling. We zijn blij met het door de wethouder nu 

toegezonden overzicht, maar dit overzicht roept ons meer vragen op. We willen graag onze 

kaderstellende en controlerende rol ook over deze regeling goed uit kunnen voeren en hebben 

daarom nog een aantal vragen: 

1. In de brief van toenmalige Wethouder van der Linden van 15-12-2016 wordt een jaarlijkse 

evaluatie van de verordening Meedoen voor Minima toegezegd. Met name wordt genoemd 

of de doelen van het beleid gehaald worden en of het beleid het gewenste effect heeft. Kunt 

u aan de raad die jaarlijkse evaluaties doen toekomen? 

2. Waarom is vanaf 2016 de WTCG (wet tegemoetkoming chronisch zieken) toegevoegd aan dit 

budget? Behoort deze doelgroep per definitie tot de groep ‘minima’?  

3. Waar moet het geld binnen de WTCG aan uitgegeven worden en is dat gebeurd? 

4. In 2014, 2015, 2016 en 2017 is een hoog (onbegroot) bedrag uitgegeven aan advieskosten; 

- behoorden deze kosten tot kosten die daaronder geboekt mochten worden en, 

- waarom waren die kosten hoger dan in 2018 en 2019. 

5. Waarom wordt de post Advieskosten niet structureel begroot als hier wel structureel 

uitgaven zijn? 

6. Waarom is er niet in alle jaren Drukwerk begroot (2016 ontbreekt), en waarom zijn er eerder 

dan 2018 geen uitgaven opgenomen voor drukwerk waar dit wel begroot is? 

7. Kunt u een specificatie geven van de uitgaven in de post ‘Algemeen’? 

8. Waarom neemt sinds 2016 de post Zorgverzekering voor minima fors toe en waarom is pas 

sinds 2019 deze post op juiste grootte begroot? 

9. Per 2017 is een samengestelde post Meedoen voor minima/Rotterdampas opgenomen, wilt 

u dit voor het overzicht voor de jaren 2017/2018/2019 uitsplitsen in aparte posten? 

10. Welke zaken worden betaald uit de post Meedoen voor minima? 

11. Kunt u aangeven hoe het bedrag van de Klijnsmagelden in de jaren 2017, 2018 en 2019 is 

uitgegeven? 

We zien de beantwoording graag tegemoet. 
 
Namens de fractie van CDA Barendrecht, 
 
Gerdien de Lange-Leguijt 
 


