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Officiële uitgave van Borsele.

Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010
De raad van de gemeente Borsele;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2009, nummer
B11;
Besluit vast te stellen de volgende verordening;
Verordening Minimabeleid gemeente Borsele 2010

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
1
2
3
4
5
6
7
8

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

Artikel 2 Doelgroep en doelstelling
1

Tot de doelgroep behoren:
volwassenen en hun ten laste komende kinderen tussen 2 en 18 jaar die voldoen aan de in
a.
artikel 3 genoemde inkomens- en vermogenseisen;
thuiswonende jongeren in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar van de onder a vermelde ouder(s)
b.
die zelf ook voldoen aan de in artikel 3 genoemde inkomens- en vermogenseisen;

2
3

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 120% van het relevante sociaal minimum;4.
op datum aanvraag mag het vermogen niet meer bedragen dan het bedrag genoemd in artikel 34 van
de WWB. Hierbij wordt het
vermogen uit de eigen woning buiten beschouwing gelaten en geldt
een extra vermogensvrijlating van € 5.000,- per persoon voor 65 plussers 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

2

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;
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

1

De hoogte van de bijdrage bedraagt:a. Maximaal € 150,- per persoon per kalenderjaar voor gehuwden of alleenstaande ouders;b. Maximaal € 150,- voor ten laste komende kinderen ouder dan
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2

2 jaar en jonger dan 18 jaar;c. Maximaal € 150,- voor niet meer ten laste komende thuiswonende
jongeren van 18 tot 21 jaar; d. Maximaal € 235 per kalenderjaar voor alleenstaanden;
De te vergoeden bedragen zijn persoonsgebonden en niet onderling uitwisselbaar.

Artikel 6 Declarabele kosten
1

De volgende kosten kunnen worden gedeclareerd:
kosten gemaakt voor of in verband met sociale, culturele en sportieve activiteiten;
a.
de eigen bijdrage voor een peuterspeelzaal;
b.

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.

Artikel 7 Declaratie en uitbetaling
1

2

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;
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 3 Bijdrage collectieve ziektekostenverzekering
Artikel 8 Doel en doelgroep
1

2

Tot de doelgroep behoren inwoners van 18 jaar en ouder die deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering “Gemeente Extra’ van Zorgverzekeraar CZ en voldoen aan de in artikel 3
genoemde inkomens-en vermogenseisen die.
De doelstelling is het door middel van een gemeentelijke financiële bijdrage tegemoet komen in
kosten van de collectieve ziektekostenverzekering

Artikel 9 Bijdrage
1
2
3

De bijdrage wordt ambtshalve toegekend;
De hoogte van de bijdrage is i 10, - per premiebetalende verzekerde per maand.
De bijdrage wordt door de gemeente rechtstreeks aan Zorgverzekeraar CZ betaald.

Hoofdstuk 4 Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ
per 1 januari 2012
Artikel 9a Wijziging betekenis begrippen
1
2

3

Waar in deze verordening de begrippen 'alleenstaande', 'alleenstaande ouder' en 'gezin' worden
gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.
Waar in deze verordening wordt gesproken over 'gehuwde(n)' of 'gehuwdennorm' hebben deze
begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als 'gezin', bedoeld in artikel 4, respectievelijk
'gezinsnorm', bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.
Waar in deze verordening wordt gesproken over 'niet ten laste komende jongeren van 18 tot 21
jaar' hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als 'gezin', bedoel in artikel
4, respectievelijk 'gezinsnorm', bedoeld in artikel 21, eerst lid, van de wet.

Artikel 9b Normering inkomensgrens
In afwijking van het bepaalde in artikel 3, derde lid van de Verordening Minimabeleid gemeente Borsele
mag het inkomen op datum aanvraag niet meer bedragen dan 110% van het relevante sociaal minimum.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
Artikel 10 College
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele is belast met de uitvoering van
deze regeling

Artikel 11 Afwijken
1

2

2

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;
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.
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Artikel 12 Terugvordering
De bijdrage die op grond van de hoofdstukken 1 en / of 2 van deze verordening is verstrekt kan worden
teruggevorderd indien dezea. 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 13 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 Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). De eerste aanpassing zal per 1 januari 2011 plaatsvinden.

Artikel 14 Citeertitel en ingangsdatum
1
2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010 en kan worden aangehaald als de Verordening
Minimabeleid Borsele 2010.
De verordening Bijdrageregeling minima Borsele 2004, vastgesteld door de raad op 15 juli 2004
wordt per 1 januari 2010 ingetrokken.

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