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Voorlichting over voorzieningen voor mensen met een minimum inkomen

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
De Adviesraad Samenlevingszaken adviseert U om met spoed betere voorlichting te geven over
de minimaregelingen in Maassluis.
Vanuit diverse hoeken heeft de Adviesraad de afgelopen tijd signalen gekregen dat de
voorlichting over de minimaregelingen in Maassluis onder de maat is. De website van
Stroomopwaarts bevat geen informatie over de minimaregelingen in de drie gemeentes, doch
verwijst naar de websites van de gemeentes. In het geval van de gemeente Maassluis wordt op
de website van de gemeente Maassluis onder “werk en Inkomen” voor dit onderwerp
doorverwezen naar de website “Recht op minimavoorzieningen” van het bedrijf Schulinck. Daar
vindt men echter geen specifieke info voor de regelingen in Maassluis, omdat de gemeente niet
meer is aangesloten bij deze website. Aanvraagformulieren zijn overigens wel beschikbaar.
De website van onze buurgemeentes bevatten wel informatie over de minimaregelingen:
- waar kun je een bijdrage voor krijgen
- aan welke voorwaarden moet men voldoen
- wat is het bedrag waarvoor men in aanmerking komt.
In Vlaardingen is verder een speciale folder uitgebracht met voorlichting over de voorzieningen.
De minimavoorzieningen zijn van gemeente tot gemeente verschillend. De websites van de
buurgemeentes zijn daarom voor de inwoners van Maassluis niet goed bruikbaar.
Het gaat om een breed spectrum aan voorzieningen waar veel mensen een beroep op kunnen
doen. Ook inwoners die niet van een uitkering afhankelijk zijn doch een inkomen hebben juist
boven het minimum. Het gaat om:
- Individuele inkomenstoeslag
- Individuele studietoeslag
- Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering
- Voorzieningen voor kinderen (sport/cultuur/school)
- Vrijwilligerspremie
- Rotterdampas
De Adviesraad heeft dit begin september ook aan de orde gesteld in een periodiek overleg met de
gemeenschappelijke sociale dienst Stroomopwaarts, doch tot nu toe zonder resultaat.
Hoogachtend,
Bart Luttik/Voorzitter van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis

