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De raad van de gemeente Borsele;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van datum en
nummer,
gelet op het bepaalde in artikel 108 en 147 van de Gemeentewet;
gelezen het advies van de Cliëntenraad Werk en Inkomen
besluit vast te stellen de volgende verordening;

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van
3 december 2009.
De griffier,

De voorzitter,

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1

Begripsbepalingen

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader omschreven staan,
hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB);
2. Aanvrager: de inwoner van 18 jaar of ouder die voor zichzelf of voor zijn gezin een
bijdrage op grond van deze verordening aanvraagt;
3. Gezin: gehuwden en daarmee bij wet gelijkgestelden en hun ten laste komende kinderen
en alleenstaande ouders met ten laste komende kinderen;
4. Ten laste komend kind: het inwonende kind van 2 tot 18 jaar voor wie de gehuwde of
alleenstaande ouder aanspraak op kinderbijslag kan maken;
5. Jongere: de niet ten laste van de gehuwde of alleenstaande ouder komende
thuiswonende jongere tussen 18 en 21 jaar;
6. Wet: de Wet Werk en Bijstand;
7. College: het college van burgemeester en wethouders;
8. Activiteiten: activiteiten van culturele- sociale en sportieve aard.

Artikel 2
1

Doelgroep en doelstelling

Tot de doelgroep behoren:
a volwassenen en hun ten laste komende kinderen tussen 2 en 18 jaar die voldoen aan
de in artikel 3 genoemde inkomens- en vermogenseisen;
b thuiswonende jongeren in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar van de onder a vermelde
ouder(s) die zelf ook voldoen aan de in artikel 3 genoemde inkomens- en
vermogenseisen;
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Niet tot de doelgroep behoren vreemdelingen zonder rechtsgeldige verblijfsvergunning.
De doelstelling is het bevorderen van de deelname aan maatschappelijk verkeer van de
doelgroep.

Artikel 3

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage op grond van deze verordening gelden de
volgende voorwaarden:
1. aanvrager en de gezinsleden voor wie een vergoeding wordt gevraagd, moeten op datum
aanvraag in de gemeente Borsele wonen;
2. aanvrager moet 18 jaar of ouder zijn;
3. op datum aanvraag mag het (gezins ) inkomen niet meer bedragen dan 116 % van het
relevante sociaal minimum;
4. op datum aanvraag mag het vermogen niet meer bedragen dan het vrij te laten
vermogen in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Hierbij wordt het vermogen uit de
eigen woning buiten beschouwing gelaten en geldt een extra vermogensvrijlating van
€ 5.1881, - per persoon voor pensioengerechtigden die middelen voor hun uitvaart
hebben gereserveerd op een aparte rekening waarvan geen opnames kunnen worden
gedaan;
5. de aanvraag moet zijn ingediend in de in artikel 4 genoemde aanvraagperiode;
6. de gemaakte kosten moeten worden aangetoond met bijvoorbeeld een nota,
bankafschrift, toegangsbewijs of het op een andere manier aannemelijk kunnen maken
van de kosten.

Artikel 4

De aanvraagprocedure

1. Een aanvraag kan met terugwerkende kracht tot 1 januari van het kalenderjaar worden
ingediend, mits over die periode wordt voldaan aan de in artikel 3 gestelde inkomens- en
vermogensgrenzen en aanvrager inwoner van de gemeente Borsele was;
2. De aanvraag voor een bepaald kalenderjaar dient uiterlijk voor 1 maart van het
daaropvolgende kalenderjaar zijn ingediend.

Hoofdstuk 2 Bijdrage activiteiten
Artikel 5

Hoogte van de bijdrage

1. De hoogte van de bijdrage bedraagt:
a. Maximaal € 1602, - per persoon per kalenderjaar voor gehuwden of alleenstaande
ouders;
b. Maximaal € 160, - voor ten laste komende kinderen ouder dan 2 jaar en jonger dan
18 jaar;
c. Maximaal € 160, - voor niet meer ten laste komende thuiswonende jongeren van 18
tot 21 jaar;
d. Maximaal € 250,00 per kalenderjaar voor alleenstaanden;
2. De te vergoeden bedragen zijn persoonsgebonden en niet onderling uitwisselbaar.

Artikel 6

Declarabele kosten

1. De volgende kosten kunnen worden gedeclareerd:
a. kosten gemaakt voor of in verband met sociale, culturele en sportieve activiteiten;
b. de eigen bijdrage voor een peuterspeelzaal;
2. Indien de gemeente zich in de toekomst aansluit bij het Jeugdsportfonds geldt deze
instantie als een voorliggende voorziening voor de vergoeding van sportieve activiteiten
en benodigdheden voor kinderen.
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Artikel 7

Declaratie en uitbetaling

1. De gemaakte kosten moeten worden vermeld op het door de gemeente te verstrekken
declaratieformulier en moeten worden aangetoond met bijvoorbeeld een
lidmaatschapskaart, nota contributie, toegangsbewijs of op een andere manier
aannemelijk worden gemaakt;
2. Nadat de gemeente de bijdrage heeft vastgesteld vindt binnen vier weken na de datum
van vaststelling van de bijdrage, de uitbetaling aan de aanvrager plaats.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen
Artikel 8

College

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele is belast met de
uitvoering van deze regeling.

Artikel 9

Afwijken

1. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden afwijken van de
bepalingen in deze verordening, indien toepassing van deze verordening tot
onbillijkheden van overwegende aard leidt;
2. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en
wethouders.

Artikel 10 Terugvordering
De bijdrage die op grond van de hoofdstukken 1 en / of 2 van deze verordening is verstrekt
kan worden teruggevorderd indien deze
a. tot een te hoog bedrag is verleend; of
b. ten onrechte is verleend; of
c. anderszins onverschuldigd is betaald en belanghebbende dit redelijkerwijs had
kunnen weten.

Artikel 11 Indexering
Het college verhoogt of verlaagt jaarlijks per 1 januari de in het kader van deze verordening
geldende bedragen conform de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het Handboek
Schulinck.

Artikel 12 Citeertitel en ingangsdatum
1. Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2010 en kan worden aangehaald als de
Verordening Minimabeleid Borsele 2010”;
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Toelichting Verordening minimabeleid Borsele 2010
Artikel 1 behoeft geen nadere toelichting.
Artikel 2
De regeling is bedoeld om mensen met een laag inkomen te stimuleren deel te nemen aan
sociale, culturele of sportieve activiteiten.
Naast volwassenen en hun ten laste komende kinderen tussen 2 en 18 jaar kunnen ook hun
niet ten laste komende thuiswonende kinderen tussen 18 en 21 jaar in aanmerking komen
voor een bijdrage op grond van deze verordening. In dat geval dienen zowel de ouder(s) als
de jongere zelf te voldoen aan de inkomens- en vermogensgrenzen.
Het netto sociaal minimum is de norm die op grond van de Wet Werk en Bijstand van
toepassing is. Met betrekking tot de vermogensgrens zijn de bepalingen van artikel 34 WWB
van overeenkomstige toepassing.
Hierop is een aantal uitzonderingen gemaakt.
Een vervoersmiddel zoals een auto of motor wordt niet tot het vermogen gerekend als deze
op het moment van de aanvraag ouder is dan 8 jaar en niet meer voorkomt in de ANWB
koerslijst of minder dan € 5.188, 3- waard is. Als de waarde van het vervoersmiddel meer
bedraagt dan € 5.188, - wordt alleen het deel boven dit bedrag als vermogen aangemerkt.
Verder is in dit artikel bepaald dat het vermogen uit de eigen woning buiten beschouwing
wordt gelaten. Tot slot geldt een extra vermogensvrijlating van € 5.188,- per persoon voor
pensioengerechtigden die geen uitvaartverzekering hebben en die middelen voor hun
uitvaart hebben gereserveerd. Deze middelen dienen op een aparte rekening te staan
waarvan geen opnames kunnen worden gedaan. Dit dient met bewijsstukken te worden
aangetoond.
Artikel 4
Het is toegestaan te wachten met het indienen van een aanvraag tot de kosten gemaakt zijn.
De aanvraag kan in dat geval met terugwerkende kracht worden ingediend, voorwaarde is
wel dat de aanvrager over de achterliggende periode voldeed aan de in artikel 3 genoemde
inkomens- en vermogensgrenzen.
Omdat bepaalde kosten per kwartaal worden betaald is het toegestaan de aanvraag tot 1
maart van het volgende kalenderjaar in te dienen.
Artikel 5 behoeft geen nadere toelichting.
Artikel 6
Kosten gemaakt voor of in verband met sociale, culturele en sportieve activiteiten kunnen
worden gedeclareerd. Voorbeelden daarvan zijn:
• lidmaatschapskosten voor verenigingen;
• benodigdheden voor sport of hobby;
• abonnementsgeld voor de bibliotheek;
• lesgelden voor de muziek- en balletschool of andere lessen;
• cursusgelden voor het ROC Zeeland en de Zeeuwse Volksuniversiteit;
• een zwembadkaart of zwemlessen;
• kosten seizoenkaart voor bezoek aan wedstrijden;
• evenementen en attracties (o.a. pretparken);
3
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• museum, toneel, theater- en bioscoopbezoek;
• een Voordeelurenkaart van de NS;
• eenmalige activiteiten voor schoolreisjes- en kampen, werkweken, excursies;
• eigen bijdrage peuterspeelzaal.
De gemeente is niet aangesloten bij het Jeugdsportfonds. Mocht dit in de toekomst wel het
geval zijn dan geldt instantie als een voorliggende voorziening voor de vergoeding van
sportieve activiteiten en benodigdheden voor kinderen op grond van deze verordening.
Artikel 7
De gemeente verstrekt de aanvrager een formulier waarop deze de kosten kan declareren.
De opgegeven kosten dienen aannemelijk te worden gemaakt. De gemeente zal de
verstrekte gegevens steekproefsgewijs toetsen.
Artikel 8
Het college is bevoegd nadere regels op te stellen ten aanzien van de wijze van declareren,
verantwoorden en de controle op de besteding.
Artikel 9
Dit artikel bepaalt dat het college in bijzondere gevallen kan afwijken van het gestelde in
deze verordening. Afwijken kan alleen ten gunste van de aanvrager en met inachtneming
van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Artikel 10
Indien door de aanvrager geen, onvolledige of onjuiste inlichtingen zijn verstrekt, dan wel
door een andere reden ten onrechte een bijdrage op grond van deze verordening is
verstrekt, wordt teruggevorderd op grond van artikel 6:203 BW.
Artikel 11
Dit artikel maakt het mogelijk de tegemoetkomingen jaarlijks te indexeren.
Artikel 12
Dit artikel behoeft geen toelichting.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van
3 december 2009.
De griffier,

De voorzitter
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