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Programma 

• Doelstelling
• Onderzoeksopzet 
• Conclusies
• Aanbevelingen



Doelstelling

Het beoogde effect van het onderzoek is 
om aan de raad te illustreren wat de 
effecten zijn van het minimabeleid in de 
gemeente Weert. Het onderzoek zal zich 
hierbij richten op de doeltreffendheid van 
het minimabeleid



Onderzoeksopzet

• Hoogte uitgaven
• Definities
• Doelgroep
• Onderdelen en voorzieningen
• Regiefunctie gemeente
• Ervaringen doelgroep



Hoogte uitgaven

Beoordeling/norm Uitkomst

De uitgaven zijn hoog in verhouding tot 
andere Limburgse gemeenten

nee

Er bestaat een statistische samenhang 
tussen de uitgaven voor het minimabeleid 
en het aandeel lage inkomens in de 
gemeenten

nee



Definities

• cBeoordeling /Norm Uitkomst

De definities liggen vast in documenten, waaronder 
verordeningen

ja

Er kan worden vastgesteld wat de inkomensnorm is 
en deze norm ligt vast in documenten waaronder 
verordeningen

ja

De norm is hoog in relatie tot andere normen die 
andere Limburgse gemeenten hanteren

gemiddeld

Het is duidelijk hoe de definities en inkomensnormen 
toegepast worden in de praktijk en hoe de 
ontwikkeling is in de tijd

ja

Er bestaat inzicht in de kans op fouten van de eerste 
orde

ja

Er bestaat inzicht in de kans op fouten van de tweede 
orde

ja



Doelgroepen

Beoordeling /Norm Uitkomst

Er is sprake van een doelgroepenbenadering 
door de gemeente en deze doelgroepen zijn 
ook benoemd

ja

Er is een visie en beleid ontwikkeld, voor het 
bereiken van de doelgroepen

ja

Er bestaan overzichten van het feitelijk gebruikdeels



Onderdelen en voorzieningen

Beoordeling /Norm Uitkomst

De voorzieningen zijn voorzien van een basis in 
de regelgeving en uitgewerkt. Daarnaast wordt 
via documenten invulling gegeven aan de P&C-
cyclus rond het minimabeleid

ja

De doelstellingen voor het minimabeleid zijn 
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, 
Tijdgebonden

deels

Er bestaat een logische samenhang tussen 
enerzijds de doelstellingen van het 
minimabeleid en anderzijds de doelstellingen 
voor de beperking van de instroom, de 
bevordering van de uitstroom en sociale 
activering

nee



Regiefunctie

Beoordeling /Norm Uitkomst

Er bestaat een overzicht van de ketenpartners deels

Er is een heldere visie van de gemeente Weert 
op de samenwerkingsrelatie met ketenpartners

deels

Er zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente 
Weert en de ketenpartners die zien op de 
effectiviteit van de inspanningen

deels



Ervaringen van de doelgroepen

Beoordeling /Norm Uitkomst

Er worden metingen uitgevoerd naar de mate 
waarin de doelgroep bekend is met de 
voorzieningen /regelingen

ja

De klanten oordelen positief over het 
minimabeleid van de gemeente Weert

deels



Aanbevelingen

• Maak een heldere keuze tussen ondersteuning op basis 
van individuele behoeften of generieke ondersteuning

• Anticipeer op aankomende beleidswijzigingen

• Laat minimabeleid een logisch onderdeel zijn van het 
sociale beleid

• Stel de klant centraal

• Maak alle doelstellingen SMART en volg de ontwikkeling 
van de prestaties


