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Geachte mevrouw Klijnsma,
In het begrotingsakkoord is besloten tot een eenmalige uitkering koopkrachttegemoetkoming voor
sociale minima. De maatregelen uit het zes miljard pakket hebben - ook na het Begrotingsakkoord
2014 - gevolgen voor de koopkracht van sociale minima in 2014 Het kabinet heeft besloten het
koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 te verzachten met een tegemoetkoming. De uitkering
bedraagt € 100 voor een echtpaar, € 70 voor een alleenstaande en € 90 voor een alleenstaande ouder.
De koopkrachttegemoetkoming dient in de loop van de tweede helft van 2014 te worden uitgekeerd.
Het is een uitdaging om dit gezamenlijk te realiseren. Wij zijn bereid om deze regeling samen met uw
Ministerie uit te werken. Gemeenten zullen de koopkrachttegemoetkoming verstrekken aan hun
bijstandsgerechtigden en dit wordt gecombineerd met een bevoegdheid voor gemeenten om aan
minima tot maximaal 110% van het sociaal minimum een koopkrachttegemoetkoming te verstrekken.
Bij de uitwerking van deze tegemoetkoming vraagt de VNG aandacht voor een aantal punten;
Aansluiting bij de gemeentelijke praktijk
Wij zullen met een klankbordgroep van gemeenten aan de slag gaan om te komen tot de juiste criteria
die bij de gemeentelijke praktijk van het minimabeleid aansluiten.
Gegevensuitwisseling met andere uitvoerders
De VNG wil met het Ministerie van SZW, de SVB en het Inlichtingenbureau spreken over welke
gegevensuitwisseling noodzakelijk is en hierover heldere en werkbare afspraken maken.
Uitvoehngskosten
De VNG heeft aandacht gevraagd voor voldoende uitvoeringskosten. Wij zullen kijken hoe wij op de
korte termijn kunnen komen tot een schatting van de uitvoeringskosten.
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Communicatie over de regeling richting de doelgroep
De VNG wil goede communicatie over deze regeling richting de doelgroep. De VNG ziet hierin een
grote rol voor het Rijk. Maar het is wel belangrijk dat de voorlichting vanuit het Ministerie van SZW
wordt afgestemd op de communicatie van gemeenten.
Wij willen over deze punten graag binnenkort met u in gesprek.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse G e m e d e n
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