Afwegingsnotitie voor vergoeding in geld of in natura
Doel

Voorwaarden

Maatwerk vs een
vaststaand aanbod
Bekendheid/
Toegankelijkheid
regeling

Zelfredzaamheid

Financiële consequenties

Controle

In geld

In natura

Financieel kwetsbare inwoners
kunnen meedoen in de
samenleving
Voor inwoners van met een
inkomen tot 120% van de in de
verordening genoemde norm
Vermogensgrens:
€ 6120,00 (alleenstaande)
€ 12.040,00 (gehuwden en
alleenstaande ouders)
Volledige keuzevrijheid, geen
vast aanbod
De inwoners die ervan gebruik
maken zijn doorgaans bekend
met de procedure van
aanvragen minimabeleid bij
gemeente.
Privacy, aanbieders weten niet
dat je minima bent als je ervan
gebruik maakt.
Aanvraag is zowel digitaal als
schriftelijk. Ook niet digitaal
vaardige inwoners kunnen een
aanvraag indienen.
Makkelijk uitvoerbaar

Financieel kwetsbare inwoners
kunnen meedoen in de
samenleving
Voor inwoners met een
inkomen van 120% van het
sociaal minimum
Vermogensgrens:
€ 6120,00 (alleenstaande)
€ 12.040,00 (gehuwden en
alleenstaande ouders)
Keuze uit een beperkt aantal
aanbieders in de regio
Nieuwe werkwijze
meedoenregeling vergt
implementatie(tijd) en
communicatie richting
inwoners
De aanbieder weet dat je
minima bent, dit kan belastend
zijn voor de inwoner.
Digitale aanvraag is lastig voor
inwoners die niet digitaal
vaardig zijn.

Makkelijk en veilig inloggen via
Digi-D met Bereken Uw Recht.
Zet inwoners in hun eigen
kracht, omdat ze zelf keuzes
kunnen maken binnen het
declaratiefonds en zelf
beschikken over het
geldbedrag
Er wordt gebruikt gemaakt van
bestaande applicaties

Controle achteraf, kan tot
terugvorderingen leiden
Nota’s van activiteiten moeten
bewaard worden door de
inwoner
Kan bij onjuiste besteding of
geen besteding leiden tot
terugvordering

Volledig digitale aanvraag is
efficiënt en makkelijk in te
dienen.
Makkelijk en veilig inloggen via
Digi-D
Inwoners kunnen alleen
kiezen uit een geselecteerd
aanbod en dienen het budget
hier ook te besteden

Er is een aparte applicatie
nodig die kosten met zich mee
brengt en onderhouden moet
worden. De kosten gaan ten
koste van het budget
armoedebeleid.
Geen controle achteraf
Het budget kan niet worden
besteed aan zaken waar het
niet voor bedoeld is.
Leidt niet tot
terugvorderingen

