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Met deze raadsinformatie informeren we de raad over de recente ontwikkelingen binnen het minimabeleid.  
 
Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 
Sinds medio oktober is er veel aandacht voor de eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Mensen die op 1 
september 2014 ouder waren dan 18 jaar en een laag inkomen hadden (tot 110% van de voor hen van 
toepassing zijn de norm) krijgen afhankelijk van de huishoudsituatie een tegemoetkoming van €100,00 
(echtparen), €90,00 (alleenstaande ouders) of €70,00 (alleenstaanden).  
Zowel landelijk als vanuit de gemeente Goirle wordt hier voorlichting over gegeven. Inwoners die deze 
tegemoetkoming ambtshalve krijgen worden begin november geïnformeerd. Andere inwoners kunnen een 
schriftelijke of digitale aanvraag indienen tot 30 november. We hopen hiermee zoveel mogelijk rechthebbenden 
de tegemoetkoming uit te keren. 
 
Wetswijzigingen Maatregelen WWB 
Zoals bekend worden er vanaf 2015 meerdere wijzigingen doorgevoerd in het sociale domein. Dit heeft ook 
consequenties voor het minimabeleid. Maatwerk wordt de norm en categoriale regelingen voor ouderen, 
chronisch gehandicapten en schoolgaande kinderen worden afgeschaft. Dit betekent het volgende: 

- De langdurigheidstoeslag wordt vervangen door de individuele inkomenstoeslag.  De vast te stellen 
Verordening individuele inkomenstoeslag wordt aan het eind van 2014 tezamen met de 
Verzamelverordening P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Goirle ter vaststelling aangeboden. 

- Per 1 januari 2015 vervalt de Verordening voor participatie schoolgaande kinderen gemeente Goirle 
2012 van rechtswege. Gezamenlijk met de Verzamelverordening wordt het laten vervallen van deze 
verordening aan de raad voorgelegd.  

- In de Keuzenota Wmo en Jeugd is voorgelegd om de collectieve aanvullende zorgverzekering 
toegankelijk te maken voor een grotere doelgroep. Daarnaast wordt ook de pakketkeuze uitgebreid. 
Inwoners met een chronische ziekte of handicap kunnen met de collectieve aanvullende 
zorgverzekering tegemoetkomingen krijgen voor hun zorgkosten. Dit zorgpakket wordt per 1 januari 
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2015 aangeboden en in de laatste maanden van 2014 wordt er voldoende aandacht aan besteed om 
de potentiële doelgroep over de mogelijkheden te informeren.  

- Daarnaast gaan we naar aanleiding van de wetswijzigingen verschillende regelingen van ons 
minimabeleid tegen het licht te houden. Gezien de huidige drukte in het sociale domein en de 
prioritering is ervoor gekozen dit zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar te regelen. We verwachten dat 
een conceptraadsvoorstel besproken kan worden in de commissie Welzijn van 13 januari over de 
consequenties van de wetswijzigingen voor het minimabeleid voor zover ze niet hierboven genoemd 
zijn. Totdat wijzigingen in het beleid formeel zijn vastgelegd, handhaven wij de huidige regelingen en 
tegemoetkomingen voor minima op grond van de individuele bijzondere bijstand. 

 
Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 
Zoals opgenomen in het collegeprogramma 2014-2018 volgt in 2015 een voorstel over de mogelijkheden om 
ZZP'ers met een inkomen tot 100% van de geldende bijstandsnorm per 1 januari 2016 in aanmerking te laten 
komen voor kwijtschelding van enkele gemeentelijke heffingen. 
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