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Op 11 september jl. zijn de keuzenota ‘Triple T: beleidskeuzes verordeningen Participatiewet en Maatregelen 
WWB’ en de keuzenota ‘Triple T: beleidskeuzes verordeningen Wmo en Jeugdwet’  ter advisering voorgelegd 
aan het Platform Gehandicapten, Platform Minima, KBO Goirle en KBO Riel en de cliëntenraad van Kompaan en 
de Bocht. Deze organisaties is de mogelijkheid geboden hun reactie uiterlijk 21 oktober kenbaar te maken zodat 
uw raad deze kan meewegen in de besluitvorming over de keuzes die aan u voorliggen. 
 
Tot op heden is een reactie ontvangen van zowel het Platform Minima als van de gezamenlijke KBO’s. Beide  
treft u bijgaand aan. In de brieven is per onderdeel de reactie van ons college weergegeven. Deze is cursief en 
vetgedrukt.    
 
Mogelijk ontvangen wij de komende dagen van het Platform Gehandicapten en de cliëntenraad van Kompaan en 
de Bocht ook nog een reactie. Deze zullen wij u dan zo spoedig mogelijk doen toekomen.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Aan College van Burgemeester en Wethouders, 
De Leden Commissie Welzijn. 
Monique Claassen, beleidsmedewerkster Maatschappelijke dienstverlening 
 
 
Goirle, 1 oktober 2014. 
 
Geacht College, 
 
Via een mailbericht van mevrouw Claassen van uw afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, d.d. 
11 september 2014, werden we uitgenodigd te reageren op de keuzenota’s voor de Wmo en 
Jeugdwet en de Participatiewet. 
 
Gezien de korte tijd en de complexe materie onderstaand onze eerste reactie met de mogelijkheid 
nog aanvullingen in te brengen voor de raadsvergadering van 28 oktober a.s.. 
 
Algemeen:  
Het valt op dat in vergelijking van vele andere gemeenten de gemeente Goirle ingezetenen en 
belangen- en cliëntenorganisaties niet echt actief betrokken zijn geworden bij het gehele proces van 
het ontwikkelen van  beleid. Een zéér triest gegeven in een tijdperk waarin de wetgever nadrukkelijk 
in de wetgeving aangeeft burgers, cliënten- en belangengroepen te laten participeren en vele 
burgers al op weg zijn naar een participatiemaatschappij door het nemen van vele burgerinitiatieven. 
Het veel gebezigde motto “Praat mee, denk mee en adviseer mee zodat iedereen kan meedoen aan 
de samenleving” is in Goirle naar onze mening nog sterk voor verbetering vatbaar. 
 
Reactie college:  
Het college kan zich niet vinden in de opmerking dat wij ingezetenen en belangen- en 
cliëntorganisaties niet actief betrekken bij het gehele beleidsproces. Sinds de start van dit proces 
zijn deze partijen betrokken bij de beleidsvoorbereiding. De gesprekken waren (en zijn) met name 
gericht op de ervaringen die huidige zorgvragers hebben. Deze hebben gediend als input voor ons 
beleid. Voorbeelden: regionale bijeenkomsten met cliëntorganisaties op het gebeid van jeugd, 
gesprekken met zorgvragers en diens mantelzorgers over het persoonsgebondenbudget, 
bijeenkomst onder leiding van zorgbelang met ervaringsdeskundigen op het gebied van AWBZ 
begeleiding.  
 
Met de lokale belangen- en cliëntorganisaties hebben wij de afspraak dat zij gevraagd en 
ongevraagd adviseren over beleid en uitvoering. Zowel in een aparte bijeenkomst als in de 
reguliere gesprekken met deze organisaties (die minimaal twee keer per jaar plaatsvinden) zijn de 
ontwikkelingen binnen het sociale domein en de aanpak die wij hierin voorstaan, steeds onderwerp 
van gesprek geweest.  Ook de denktank AWBZ-Wmo is op een aantal momenten in het proces 
geconsulteerd.  

 

 

 KBO Goirle en Riel 



 
Daarnaast betrekken wij ook actief professionals die werkzaam zijn bij aanbieders van zorg en 
welzijn. Deze medewerkers hebben veel kennis over de verschillende doelgroepen (aard van de 
doelgroepen en specifieke behoeften en zorgvragen) en ervaring met de uitvoering.  
 
Ondanks dat ons college van mening is dat wij in het proces ervaringsdeskundigen en betrokken 
belangen- en cliëntorganisaties in voldoende mate betrokken hebben, heeft u, als bestuur van de 
KBO’s, een andere mening hierover. Graag vernemen wij van uw bestuur op welke wijze en 
wanneer u dit in ons proces anders hadden willen zien.   
 
Binnen de gegeven situatie zoals boven is aangegeven is het dan ook zeer moeilijk te komen tot een 
afgewogen oordeel over de beleidsvoorstellen. Niettemin hebben we toch getracht met de beperkte 
informatie te komen tot een standpuntbepaling. 
Naast de nota ‘Beleidskeuzes verordeningen Wmo-2015 en Jeugdwet’ en de daarbij behorende 
bijlage verwachten wij nog tijdig de Wmo- / Jeugdzorg verordening-2015 ter beoordeling. 
Gezien het feit dat beleid en verordening feitelijk één geheel vormt is het soms moeilijk te weten wat 
hoort in het beleid te zijn opgenomen en wat hoort thuis in de verordening. 
We denken hierbij aan aspecten zoals participatie, melden van eigen bijdragen, procedures tot 
verkrijgen van een maatwerkvoorziening, cliëntondersteuning, meldingsregeling calamiteiten en 
geweld, jaarlijkse waardering mantelzorgers, klachtenregeling, medezeggenschap bij aanbieders van 
maatschappelijke ondersteuning, evaluatie van beleid en verordening, bescherming persoonlijke 
gegevens (privacy) en gemeentelijk toezicht. 
 
Reactie college:  
Het is een bewuste keuze van ons college geweest om van de behandeling van de keuzenota’s en 
de verordeningen twee aparte trajecten te maken. Dit biedt niet alleen ons college en de raad 
maar ook de betrokken belangen- en cliëntorganisaties de mogelijkheid om zich goed voor te 
bereiden op de keuzes die moeten worden gemaakt. De verordening, die op 9 december ter 
besluitvorming voorligt aan de raad, is hierbij sluitstuk van het beleid.   
 

1. Inzet van een maatwerkvoorziening (moet-bepaling). 
Bij de aanvraag voor ondersteuning in het kader van zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie is keuzevrijheid een zeer belangrijk aspect. Zelfregie in de zin van zelf bepalen op 
basis van wat ik wil, is een groot goed en van essentieel belang in het kader van het 
persoonlijk welzijn. Dat hierbij een beroep wordt gedaan op de mogelijke hulp, gebruikelijke 
hulp en mantelzorg, is evident indien hierbij de grenzen van redelijkheid en draagkracht niet 
worden overschreden.  
In het geformuleerde beleid ontbreekt de formele/wettelijke mogelijkheid van 
ondersteuning bij een aanvraag voor hulp in de vorm van een professionele onafhankelijke 
cliëntondersteuning en de mogelijkheid van informele cliëntondersteuning.  
Bij het verstrekken van maatwerkvoorzieningen in natura willen wij wijzen op de 
mogelijkheid van het hergebruiken van hulpmiddelen. Duurzaam gebruik lijdt immers tot 
lagere kosten. 

  



Reactie college:  

Het bieden van de mogelijkheid voor onafhankelijke cliëntondersteuning is geen 
beleidskeuze die als zodanig is opgenomen in de keuzenota maar dit (verplichte) 
onderwerp zal wel een plek krijgen in de verordening. We kiezen hierbij in eerste instantie 
voor voortzetting van beleid. Hierover zijn onder andere afspraken gemaakt met MEE. In 
2015 zullen wij, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan ‘Back to Basics: De Nieuwe 
Koers’, samen met de doelgroepen en aanbieders een nieuwe visie op cliëntondersteuning 
ontwikkelen.  
 

2. Beleid eigen bijdrage (kan-bepaling) 
Algemeen: In geval van eigen bijdragen bij maatvoorzieningen maar ook bij eventuele 
algemene voorzieningen is het van groot belang dat al deze eigen bijdragen worden gemeld 
aan het CAK opdat een onredelijke cumulatie van eigen bijdragen wordt voorkomen.  
Er zijn landelijke regels opgesteld voor een eigen bijdrage voor individuele voorzieningen die 
zijn opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning. 
Wat zijn de verschillen tussen de voorgestelde eigen bijdragen en de landelijke regels? 
Waarin en om welke redenen wil de gemeente Goirle zich onderscheiden? 
 
Reactie college:  
De eigen bijdragen worden altijd uitgevoerd door het CAK en dit blijft in de nieuwe situatie 
ook zo.  
 Er is geen verschil tussen de voorgestelde regels en de landelijke regels voor de eigen 

bijdragen, m.u.v. de beperking in tijdsduur voor de eigen bijdrage voor onroerende 
woningaanpassingen  tot max. 15 jaar. 

 De gemeente kan kiezen voor lagere of minder eigen bijdragen. Wij stellen voor om dit 
niet te doen vanwege het betaalbaar houden van de voorzieningen en het bevorderen 
van het kostenbewustzijn van de klanten.  

 Andere gemeenten hanteren ook de maximale eigen bijdragen. Wij hebben daarnaast 
het voordeel dat ook de hulp bij het huishouden onder de maatwerkvoorziening valt, 
waarvoor een eigen bijdrage via het CAK loopt. De kosten zijn dan niet cumulatief. De 
meeste andere gemeenten laten de hulp bij het huishouden over aan de vrije markt 
tegen kostprijs voor de klant. Tilburg heeft de hulp bij het bij het huishouden als 
algemene voorziening binnen de Wmo georganiseerd. De kosten zijn dan cumulatief 
bovenop eventuele andere CAK bijdragen. 
 

1.  Hulp bij het huishouden. 
Voortzetting van het huidig beleid. Dat er zoals ook nu al gebeurt een eigen bijdrage 
wordt gevraagd lijkt gezien de omvang van de maatschappelijke kosten, alleszins redelijk. 
Hierbij dient wel rekening worden gehouden met de financiële draagkracht van de minst 
draagkrachtige burgers. Inzet van de ‘Huishoudelijke hulp toelage 2015 - 2016, voor deze 
categorie is dan ook gerechtvaardigd.  
 
Reactie college: 
Door de eigen bijdrage systematiek van het CAK wordt al optimaal rekening gehouden 
met draagkracht in inkomen en vermogen. De inzet van de Huishoudelijke Hulp  
Toelage (HHT) voor klanten met een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden is 
om die reden uitgesloten en bovendien onnodig.  



De HHT is een maatregel die bedoeld is om te bereiken dat de werkgelegenheid in 
huishoudelijke zorg geleidelijk afgebouwd kan worden. Aangezien de gemeente Goirle 
de hulp bij het huishouden als maatwerkvoorziening blijft uitvoeren, is het verstrekken 
van een tegemoetkoming aan klanten niet aan de orde. Wel zal de HHT, als de 
gemeente deze krijgt toegekend, in de vorm van een subsidie bij de zorgaanbieders 
kunnen worden ingezet. Samen met de zorgaanbieders wordt een plan van aanpak 
gemaakt.  
 

2. Individuele vervoersvoorzieningen. 
Uitbreiding huidig beleid; nu 3 jaar en voorstel is gedurende de gehele gebruiksduur van 
de voorziening voor nieuwe aanvragen. Lijkt redelijk. 
Bij de overwegingen om vervoersvoorzieningen te verstrekken dient zeker ook de 
afstand tussen de opstapplaats bij openbaar vervoer en het huisadres, mee worden 
gewogen voor mensen met een fysieke beperking. 
 
Reactie college: 
In alle gevallen zal individueel onderzoek plaatsvinden naar de beperkingen van de 
klant en de daadwerkelijke mogelijkheden die iemand heeft om zich te verplaatsen. 
Hierin verandert niets ten opzichte van de huidige situatie. Dit neemt niet weg dat er 
andere mogelijkheden zijn om het vervoer van diverse doelgroepen efficiënter en 
goedkoper te organiseren. Ook de eigen mogelijkheden van klanten kunnen beter 
benut worden. De inspraak (via Reizigersbelang) is vanaf het begin van het regionale 
traject voor een nieuwe visie op de Regiotaxi en het doelgroepenvervoer  betrokken en 
wordt op gezette tijden breder betrokken.  
 

3. Roerende woonvoorzieningen. 
Dezelfde nieuwe voorwaarden als 2. Lijkt redelijk*. 
 

4. Nieuwe onroerende zaken woonaanpassingen.  
Voorstel lijkt redelijk. 
 

5. Nieuwe woningaanpassingen t.b.v. jeugdigen. Lijkt redelijk*. 
 

6. Begeleiding en dagbesteding als maatwerkvoorziening. 
Maatwerk is hier van essentieel belang.  
Geldt al onder het huidige AWBZ-regiem. Lijkt redelijk*. 
 

7. Verblijf in een opvanginstelling. 
Geldt nu ook al onder het AWBZ-regiem. Lijkt redelijk*. 
 

8. Algemeen: Afhankelijk van de financiële draagkracht dient in noodsituaties een beroep 
gedaan te kunnen worden op de bijzondere bijstand!  
 
Reactie college:  
Dat blijft altijd mogelijk.  
 
*Lijkt redelijk. Op zich geldt dit voor de afzonderlijke voorzieningen echter met de 
kanttekening dat het uiteindelijk effect voor de cliënt mede wordt ingegeven hoe de 



bezuinigingen door de gemeente daadwerkelijk worden ingevuld. De gemeente mag 
immers schuiven met  budgetten! Utrecht bezuinigt op bijvoorbeeld begeleiding van 
demente bejaarden niet met wat de staatssecretaris in het vooruitzicht heeft gesteld met 
10% maar 35% terwijl de Gooise gemeenten bezuinigen met 13%! (bron Volkskrant 29-
09-2014). Wat betekent dit voor de omvang-, kwaliteit- en eigen bijdragen van  deze 
ondersteuning? Dan is het voorstel niet meer redelijk omdat financiële vervolgbesluiten 
de kwaliteit sterk negatief gaan beïnvloeden. 
Hoe is dit in Goirle en hoe verhoudt zich dit met in Hilvarenbeek, Oisterwijk of 
bijvoorbeeld Tilburg?   
 
Reactie college:  
Voor de inkoop van hulp en ondersteuning voor bestaande klanten, geldt dat 
tariefafspraken zijn gemaakt met alle gemeenten in de regio Midden-Brabant. De 
inkoop van hulp en ondersteuning voor nieuwe klanten doen wij samen met de 
gemeenten Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Door deze gemeenten worden dus 
eenzelfde werkwijze en gelijke tarieven gehanteerd.  Hierbij wordt, conform de korting 
die het Rijk doorvoert, uitgegaan van een gemiddelde korting van 25%. Wij zijn van 
mening dat aanbieders deze bezuiniging kunnen realiseren.  
 
Aangezien er hoe dan ook een bezuinigingstaakstelling gerealiseerd moet worden, zal 
de werkwijze van de zorgaanbieders anders worden dan voorheen. Resultaat op het 
gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is het criterium en niet 
langer een aantal uren waar men recht op heeft. De kwaliteit van de ondersteuning 
wordt gewaarborgd door de eisen die gesteld worden in de aanbesteding en bij pgb's in 
het ondersteuningsplan. De hoogte van de eigen bijdragen is afhankelijk van meerdere 
factoren, waaronder de kostprijs van een voorziening. Als de kostprijs lager is, kan dat 
invloed hebben op de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is verder afhankelijk van 
inkomen en vermogen en overige voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage geldt. 
 

3. Gemeentelijk maatwerk meerkosten van zorg voor personen met chronische ziekte en/of 
handicap en Jeugd (moet-bepaling) 
Voorstel betreft het verstrekken van een tegemoetkoming in de vorm van een collectieve 
aanvullende ziektekostenverzekering. 
De indruk die bij dit voorstel ontstaat dat dit geheel wordt ingegeven op basis van de 
beschikbare financiële middelen en niet gericht is op alle financieel kwetsbare burgers 
(mensgericht). 
 
De oude Wtcg-regeling omvatte een tegemoetkoming in de extra kosten die men maakt 
vanwege ziekte of handicap. Dit is meeromvattend dan dat wat het voorstel behelst.  
Dit betekent dat met het voorstel vele mensen met een gering inkomen, minimum of nog 
minder, honderden euro’s per jaar er op achteruit gaan. 
Om toch de gelden daar te laten komen waar het meest nodig is kan naast de huidige criteria 
ook het criterium inkomen worden meegewogen.   
Een drempel ter hoogte van een inkomen maximaal 120% van de bijstand sluit nog te veel 
kwetsbare burgers uit. Voorstel is om burgers met een inkomen tot 130% of mogelijk op 
minimumloonniveau voor de voorgestelde collectieve aanvullende verzekering in 
aanmerking te laten komen.  
 



Reactie college:  
Wij zijn ons ervan bewust dat met de keuze voor een aanvullende collectieve 
ziektekostenverzekering een kleinere groep bereikt wordt dan met de regelingen voor 
tegemoetkoming zoals de Wtcg en de cer deze kende. Dit is een bewuste keuze.  
De middelen zijn schaars en ons college wil dat deze terechtkomen bij die mensen die dit 
echt nodig hebben. Als de doelgroep vergroot wordt, betekent dit dat de middelen ook 
onder een grotere groep verdeeld moeten worden. Overigens kan iedereen met een 
inkomen tot 130% wel gebruik maken van de collectieve verzekering met de algemene 
voordelen, maar alleen personen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm krijgen 
nog een extra korting op de premie van de gemeente.  
 
De keuze  voor een aanvullende collectieve verzekering voor minima past goed bij het 
bestaande gemeentelijke beleid voor medische kosten, geeft geen extra bureaucratie maar  
wel veel vergoedingen voor zorgkosten aan de deelnemers. Wij vinden dit daarom een 
goede keuze. Het vervallen van de Wtcg is rijksbeleid en als zodanig door de meerderheid 
van het parlement geaccepteerd. De eigen bijdragesystematiek van het CAK houdt volgens 
het Rijk al voldoende rekening met draagkracht in inkomen en vermogen. Er is daarom 
geen reden om deze kosten nog extra te compenseren. 
 

4. Regels pgb-Wmo en Jeugd.(kan-bepaling) 
Ook hier geldt op de eerste plaats zelfregie; zelf kunnen bepalen wat ik wil mede gelet op 
mijn eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. 
Terughoudendheid bij het verstrekken van pgb’s is tegen deze achtergrond ongewenst. 
Om in aanmerking te komen voor een pgb zijn er reeds aangescherpte wettelijke 
voorwaarden vastgesteld. 
Welke motieven zijn er bij de gemeente om hier vanaf te wijken?  
Overigens op pagina-13 van de nota beleidskeuzes staat dat een mantelzorger in aanmerking 
kan komen van een pgb. Is het niet dat de cliënt een pgb krijgt toegekend en mogelijk in 
bijzondere gevallen de curator, bewindvoerder of mentor? 
 
Reactie college:  
Ons college wil, aanvullend op de wettelijke regels en op grond van vaste jurisprudentie en 
ervaringen in de AWBZ, slechts een paar aanvullende criteria stellen die betrekking hebben 
op de inzet van een pgb in die situaties waarbij sprake is van mantelzorg. Deze criteria 
maken de inzet van een pgb in deze situaties niet onmogelijk maar zorgen er wel voor dat 
op maat gekeken wordt naar de belastbaarheid van het systeem rondom de zorgvrager. 
Ons college wil voorkomen dat zorg die nu ‘om niet’ aan een naaste geleverd wordt, in de 
nieuwe situatie  betaald wordt en wij willen ondoelmatig gebruik en een aanzuigende 
werking van het pgb tegengaan. Uiteraard zal in de gesprekken met de zorgvrager en diens 
mantelzorger oog zijn voor eventuele overbelasting. Verder wijkt de gemeente niet af van 
de, in de wet gestelde, voorwaarden en eisen.  
 
U geeft in uw brief aan dat het niet de mantelzorger is die het pgb ontvangt maar de klant.   
Dit is een juiste constatering en deze opmerking is ook in de commissie Welzijn gemaakt. 
Naar aanleiding hiervan hebben wij de keuzenota op dit punt aangepast. 
 
 
 



5. Kostprijs van pgb (moet-bepaling) 
Kan niet eenvoudig worden gesteld dat de zorgvrager vraagt minimaal 2 offertes op en de 
best passende én goedkoopste oplossing bepaalt de hoogte van de bijdrage?  
 
In het ondersteuningsplan wordt de maatwerkvoorziening, indien gewenst aangevuld met 
een onderdeel PGB. Hierin concretiseert de aanvrager welke zorg hij zou willen inkopen met 
het budget, op welke manier deze ondersteuning bijdraagt aan zijn participatie en 
zelfredzaamheid en hoe de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd. 
Betaling van het eigen netwerk is alleen mogelijk als dit leidt tot betere en effectievere 
ondersteuning. 
 
Dit kan worden bepaald aan de hand van de volgende afwegingscriteria: 
• het type hulp dat wordt geleverd 
• de frequentie van de hulp 
• of er sprake is van een tijdelijke hulpvraag of van hulp over een lange periode 
• de mate van verplichting: kan degene die de hulp levert een keer overslaan als 
hij/zij ziek is of op vakantie wil, of is dit niet mogelijk? Dit laatste aspect is een zwaarwegend 
punt voor toekenning. 
 
Reactie college:  
De kostprijs van het pgb moet vastgelegd worden in de verordening. Offertes opvragen 
voor elk pgb is onuitvoerbaar en bovendien veel duurder. 
 

6. Participatiewet: 
In de nota Beleidskeuzes verordeningen Participatiewet en maatregelen WWB, stelt u een 
aantal extra maatregelen voor, dan wel een aantal maatregelen te continueren gericht op 
het vanuit eigen kracht van werkzoekenden laten zoeken naar werk en ondersteuning bieden 
waar dat nodig is om werk te vinden en te behouden. 
Deze maatregelen achten wij in algemene zin ‘redelijk’ met de kanttekening die wij al eerder 
bij deze kwalificatie hebben gemaakt.  
Wat wij missen is echter een belangrijke doelgroep. Voorstel is een doelgroep-6 in te passen 
en daar ook de activiteiten op te richten. Dit zijn de jonge senioren die het op de 
arbeidsmarkt erg moeilijk hebben als ze in de situatie komen werkloos te raken. 
Begrijpelijk is de steun van de doelgroepen 1 t/m 5, maar even begrijpelijk achten wij de 
extra steun voor de senioren bij het zoeken, vinden en behouden van werk. 
 
Reactie college:  
In de keuzenota ‘Goirle aan de Slag’, door de raad vastgesteld in 2013, is daarover reeds de 
volgende overweging opgenomen:  "Buiten de jongeren, worden geen doelgroepen op 
leeftijd gevormd. Iemand van 55+ kan op trede 5 (betaald werk met ondersteuning) van de 
participatieladder ingedeeld zijn en in doelgroep 1 (kunners en willers) horen, terwijl een 
andere 55+er, in een sociaal isolement zit en in doelgroep 4 zit (mensen met een 
vooralsnog  onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt). De aanpak voor deze 
leeftijdsgenoten behoort dan uiteraard ook anders te zijn."   
 

  



Graag vernemen wij schriftelijk wat uw standpunt over de bovengenoemde punten. 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens KBO Goirle,                                   Namens KBO Riel, 

Feliks de Vroomen   Frans van Dongen 

Voorzitter KBO-Goirle   Voorzitter KBO-Riel 

 

 

 



 

 
Aan      : College van burgemeester en wethouders  
Van      : Platform Minima 
Betreft : Triple T 
Datum  :10 oktober 2014 

Geacht college, 

Hierbij de reactie van het Platform Minima op de Beleidskeuzes verordeningen Participatie-
wet en Maatregelen WWB en Beleidskeuzes verordeningen Wmo 2015 en Jeugdwet. 
De nota is besproken door Ad van Elsacker (Fomulierenbrigade), Joost Schellekens (Stich-
ting Leergeld) Mariette van Bavel (CdeT) Peter Koeleman (belangstellende PM) en  
Trix Vissers.  
De reactie wordt onderschreven door alle leden van het Platform Minima. 
 
In verband met de korte voorbereidingstijd heeft het PM niet kunnen reageren voor de ver-
gadering van de commissie welzijn op 8 oktober 2014. Dit is tijdig medegedeeld aan be-
leidsmedewerker mevrouw Claassen en aan de griffier. Het verbaast het PM dan ook dat in 
de vergadering van de commissie werd gesteld dat de commissieleden de reactie van zowel 
de KBO als van het PM hadden ontvangen. Nu kan het zo zijn dat de voorzitter zich vergist 
heeft, maar het is toch opmerkelijk dat geen enkel commissielid hierop heeft gereageerd met 
de mededeling dat hij/zij de reactie van het PM niet had ontvangen. Wij vragen ons dan ook 
af wat de meerwaarde van onze reactie is in de ogen van de commissie. Als men de reactie 
niet heeft gekregen maar men doet alsof dat wel zo is, dan kan het PM net zo goed niet rea-
geren. 
 
Ook voor het PM en andere belangenorganisaties kost het veel tijd om het stuk te lezen, te 
overleggen en een reactie te geven. Het kost niet alleen u veel tijd maar ook de vrijwilligers. 
Het zou dan ook niet meer dan billijk zijn dat de inzet/bijdrage van vrijwilligers van welke or-
ganisatie dan ook, serieus wordt genomen. 
 
De commissie welzijn was al op 7 oktober 2014 bijeen geweest om vragen te stellen over 
Triple T. In de vergadering van 8 oktober 2014 werd gesteld dat de afspraak was dat het stuk 
eigenlijk als A stuk naar de raad zou gaan. Het PM vraagt zich af hoe de reactie van het PM 
dan zou zijn meegenomen in de beslissingen? Evenals bij de behandeling van het initiatief-
voorstel ‘Participatieraad’ zouden wij het ook nu weer op prijs stellen en niets meer dan nor-
maal vinden dat vrijwilligersorganisaties serieus worden genomen. Is de inbreng van deze 
organisaties, van welke dan ook, voor u niet van belang dan kan men beter niet naar hun 
reactie vragen. Dat schept echt valse verwachtingen. 
 
Toch hebben wij, na overleg, besloten om alsnog een reactie te geven op Triple T ervan uit-
gaande dat hier serieus mee wordt omgegaan en niet zonder meer ter zijde wordt gescho-
ven. Hiermee willen wij niet zeggen dat u het per definitie eens moet zijn met het PM.  
 
Reactie college:  
De reactie en inspraak van het platform minima is door het college gevraagd omdat we 
de mening van de belangenorganisatie bij de invoering van de transities belangrijk 
vinden. Daarnaast wordt de reactie en de snelheid waarmee deze reactie tot stand ge-
komen is, op prijs gesteld.  
 
 



Algemeen 
Het PM is van mening dat Triple T  duidelijk geschreven is hetgeen het geven van een me-
ning vergemakkelijkt. In grote lijnen kan het PM zich vinden in de beleidskeuzes zoals voor-
gesteld. Wel zijn wij van mening dat er nog veel onduidelijk is, dat er nog veel geregeld moet 
worden. De uitvoering van het beleid is net zo belangrijk als het beleid. Het PM wil dan ook 
graag in een vroeg stadium betrokken worden bij alle verordeningen en keuzes die nog ge-
maakt moeten worden. 
 
Reactie college:  
Reeds toegezegd is dat ook de verordeningen ter inspraak worden voorgelegd aan het 
Platform Minima. Dit geldt ook voor de beleidsregels met betrekking tot de Participa-
tiewet en Maatregelen WWB die na het vaststellen van de verordeningen nog door het 
college worden vastgesteld. Tevens is een afspraak gepland op 22 oktober a.s. met 
het Platform Minima. Dhr. Van Bree, beleidsmedewerker die in regionaal verband van-
uit de gemeente Goirle betrokken is bij het opstellen van de verordeningen en beleids-
regels, zal dan uitleg geven over de verordeningen.  
 
Beleidskeuzes verordeningen Participatiewet en Maatregelen WWB. 
 
De belangrijkste aandachtspunten 
Reguliere banen 
• Bijstandsgerechtigden worden dikwijls al jaren van de ene plek naar de andere gestuurd. 

Dan hebben ze weer even werk, dan zitten ze weer thuis, dan moeten ze weer hier heen 
en dan weer daar. Dikwijls zijn het mensen met allerlei problemen, voor wie een stabiele 
situatie een vereiste is om te kunnen functioneren. 
 

Reactie college:  
Het is onduidelijk op basis waarvan dit (negatieve) beeld bestaat bij het Platform Mi-
nima. Het is namelijk niet zo dat we Goirlese uitkeringsgerechtigden de afgelopen ja-
ren zomaar van het ene naar het andere traject hebben gestuurd. Indien er een re-
integratietraject werd ingezet, was dit gericht op uitstroom naar werk;  regulier of met 
ondersteuning. Indien gedurende of na afloop van het traject bleek dat deze stap (nog) 
niet gezet kon worden, kon nog een nieuw traject met als doel sociale activering ge-
start worden. Er werd daarbij altijd gekeken naar de persoonlijke en psychische om-
standigheden van de werkzoekende. Bijvoorbeeld of er kinderopvang of schuldhulp-
verlening nodig was en of dit voor die persoon allemaal tegelijkertijd te organiseren 
was. Er werd ook overleg gevoerd met een behandeld arts of psycholoog indien van 
toepassing.  

 
Sinds we in 2013 gestart zijn met Goirle aan de Slag en ook in het jaar daarvoor, zijn 
we de re-integratie voornamelijk in eigen beheer gaan doen. Er zijn sindsdien nauwe-
lijks externe trajecten gestart. We zijn uitkeringsgerechtigden met als verwachte 
(eind)trede op de participatieladder: werk, individueel gaan spreken en in groepsver-
band gaan trainen met de training Goirle aan de Slag. Dit heeft voor 40% van de deel-
nemers aan de training regulier werk opgeleverd op de reguliere arbeidsmarkt. Soms 
voor korte tijd, soms een contract voor een jaar. Deelnemers die niet regulier aan het 
werk kunnen, worden richting vrijwilligerswerk begeleid. Misschien dat er uitkerings-
gerechtigden zijn die meerdere onderdelen hebben doorlopen. Dat is dan ook nodig 
geweest. Het is juist niet de bedoeling mensen het gevoel te geven dat ze niks meer 
kunnen of ze daarom 'met rust te laten'. Iedereen kan iets doen en we hebben als ge-
meente de verplichting om ons maximaal in te spannen om mensen te laten groeien 
op de participatieladder en indien mogelijk bijstandsonafhankelijk te krijgen. Mensen 
thuis op de bank laten zitten, is juist niet de bedoeling.  

 
 



Advies: 
Bied deze mensen een duurzaam perspectief. Zorg ervoor dat er banen komen van minimaal 
1 jaar. Nu worden er mensen aan een baan geholpen maar voor hoe lang? 3 maanden, 6 
maanden en daarna? Blijf hen langer monitoren zodat zij niet na enkele maanden weer op 
straat staan en weer in hun oude patroon terugvallen. Verleng het zorgtraject. Door over een 
lange periode mensen te volgen, wordt duidelijk wat er wel en wat er niet werkt bij mensen. 
De gemeente kan daarvan leren en deze kennis gebruiken in het aanbod en de ondersteu-
ning van mensen.  

 
Reactie college:  
Helaas kan het college niet voor banen zorgen. Banen worden door werkgevers gele-
verd. Uitgangspunt van de Rijksoverheid en het college is dat zoveel mogelijk mensen 
regulier aan het werk kunnen. Indien nodig met ondersteuning voor de werkgever en 
de werknemer (denk aan: loonkostensubsidie, jobcoaching, aanpassingen op de 
werkplek of werken via een detacheringsconstructie). Uiteraard gunnen we iedereen 
regulier werk voor langer tijd. Maar in de huidige arbeidsmarkt, onze samenleving en 
in deze tijd, zijn banen voor het leven niet meer vanzelfsprekend en ook niet meer de 
norm. Overigens heeft het college door het beheer van de parkeergarage in eigen 
hand te nemen wel een duurzame baan en een oproepbaan gecreëerd en is uitke-
ringsgerechtigde, bij goed functioneren, duurzaam geplaatst en één iemand op op-
roepbasis.  

 
Er wordt ook al nazorg geleverd door de gemeente, de mate waarin en de termijn is 
per individu verschillend. Ook wordt bij de deelnemers aan de training veel aandacht 
besteed aan zelfredzaamheid en aanspreken van hun eigen kracht. Wat doe je als het 
op je nieuwe baan niet lekker loopt? Met wie ga je daarover praten en wat kun je zelf 
doen? Eén van de opties is dat ze voor ondersteuning ook terecht kunnen bij één van 
de werkmakelaars van de gemeente. Maar wel nadat er met de werkgever, begeleider 
of jobcoach geen oplossing gevonden kon worden. Het advies wordt dus voor een 
deel al in de praktijk uitgevoerd en kan deels niet worden opgevolgd.  

 
• Het PM vraagt ervoor te waken dat mensen die alles net weer op de rit hebben en weer 

op een acceptabele manier deel kunnen nemen aan de maatschappij niet steeds een 
tandje bij moeten zetten. Niet alleen gedwongen maar men moet er ook voor waken dat 
mensen zelf niet meer willen, dan wat zij aan kunnen. Overvraag mensen niet ook al gaat 
het iets beter met hen. 
 

Reactie college:  
Bij een aanvraag voor een uitkering wordt vanaf 1 januari 2015 direct de quickscan en 
indien nodig de integrale vraaganalyse toegepast. Een gesprek over kansen en moge-
lijkheden richting (vrijwilligers)werk wordt altijd al zorgvuldig gevoerd. Daarbij is aan-
dacht voor wensen en beperkingen van de uitkeringsgerechtigde maar ook voor het 
vergroten van zelfredzaamheid en eigen kracht.  

      
• Werkgevers die deze mensen een kans bieden, dienen goed begeleid te worden. Zorg 

voor goede contacten en ontzorg de werkgever. Belast hen niet met allerlei administra-
tieve handelingen. 
 

Reactie college:  
Dat is inderdaad ook het uitgangspunt.  

 
 
 
 



Door mensen op de door u voorgestelde manier weer aan het arbeidsproces deel te laten 
nemen, wordt er een nieuw groep bijstandsgerechtigden gecreëerd. Immers uw doelgroep 
krijgt voorrang bij het aanbod van banen, wordt geholpen bij het vinden van een baan en er 
wordt voor deze mensen eventueel een loonkostensubsidie gegeven. Daar kan een individu-
ele werknemer niet tegenop! 
Mensen met een lage opleiding hebben het al moeilijker omdat mensen met een hogere op-
leiding steeds meer genoodzaakt zijn banen te accepteren waarvoor enkele jaren geleden 
nog lager opgeleide mensen werden aangenomen. 

 
Vraag: 
Hoe denkt de gemeente hiermee om te gaan? Hoe kan voorkomen worden dat met name 
banen die geschikt zijn voor mensen met een lage opleiding, en dat zijn ook voor een groot 
deel diegenen die behoren tot de door u bedoelde groep, ook nog beschikbaar zijn voor de 
‘gewone, reguliere’ arbeidsmarkt?  

 
Reactie college:  
Hier wordt waarschijnlijk gedoeld op de Baanafspraken en de prioritaire doelgroep die 
door het Rijk is aangewezen. In het sociaal akkoord (tussen kabinet en sociale part-
ners) van 11 april 2013 hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze extra 
banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 
125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 
25.000 bij de overheid. Er moet dus juist extra werkgelegenheid komen in plaats van 
dat 'simpele' banen worden ingevuld met de genoemde doelgroepen.  
 
Vrijwilligerswerk 
• Ook het PM vindt dat iedereen de kans moet krijgen om mee te kunnen doen in onze 

maatschappij. Bijna iedereen kan een bijdrage leveren door zich in te zetten voor ande-
ren. Dat kan ook zijn in de vorm van vrijwilligerswerk. Het PM vindt dat dit niet dwingend 
kan worden opgelegd. Daar zijn ook zeker de organisaties waar betrokkene het vrijwilli-
gerswerk moet gaan verrichten, niet bij gebaat. Mensen moeten zelf kunnen kiezen wat 
zij gaan doen. Dit komt de motivatie sterk ten goede. 

• Men dient er ook voor te waken dat van vrijwilligers die deze mensen moeten gaan bege-
leiden, te veel wordt gevraagd. Het mag niet zo zijn dat zij afhaken omdat zij met de pro-
blematiek van een ‘geplaatste vrijwilliger’ om moeten kunnen gaan. Dit zal niet altijd het 
geval zijn maar het is zeker ook niet uit te sluiten. 

 
Vragen: 
Wie gaat er bepalen welk vrijwilligerswerk iemand moet gaan doen? Mag iemand dat weige-
ren? Hoe wordt de organisatie begeleid waar betrokkene gaat werken? Wie grijpt er in als 
het niet werk? Wie volgt de ‘geplaatste vrijwilliger’?  
 
Reactie college:  
We willen juist dat iedereen vooral zelf bepaalt welk vrijwilligerswerk hij of zij wil 
(gaan) doen en dat ook zelf gaat zoeken of regelen. Over het zoeken naar en regelen 
van, worden wel afspraken gemaakt. Hoe lang krijgt iemand de tijd om iets te zoeken 
en voor hoeveel uur verwachten we dat iemand actief is. Indien daar ondersteuning bij 
nodig is, kan men terecht bij het steunpunt vrijwilligerswerk van ContourdeTwern. Er 
wordt gekeken naar een goede match tussen vraag en aanbod en er blijkt tot nu toe 
weinig tot geen ondersteuning nodig te zijn bij het daadwerkelijk verrichten van vrijwil-
ligerswerk. Mensen kiezen dingen die ze leuk vinden en graag doen en hulp wordt ge-
boden door andere vrijwilligers. Hierin zijn uitkeringsgerechtigden niet anders dan 
reguliere vrijwilligers. Indien iemand vrijwilligerswerk weigert te doen, zich niet inzet 
om te groeien op de participatieladder en ook geen mantelzorg levert, met andere 
woorden er is sprake van iemand die 'niks' wil doen dan komt voor die persoon de 
tegenprestatie in beeld. We hebben het dan niet meer over vrijwilligerswerk.  



In dat opzicht spreken we dus ook niet van een geplaatste vrijwilliger. Indien de con-
clusie is dat een tegenprestatie moet worden opgelegd, is daar zoals in de keuzenota 
is opgenomen, een aanbod vanuit de gemeente voor nodig. Een dergelijk aanbod or-
ganiseren, kost tijd, geld en capaciteit. Mogelijk kan dit in samenwerking met een or-
ganisatie waar ook gewoon vrijwilligers werken, in dat geval zullen we zeker boven-
staande aspecten overwegen en borgen.  
 
Het PM is verder van mening dat: 
• Er jaarlijks moet worden gekeken naar wat de effectiviteit is van de ingezette re-

integratiemiddelen. 
• Er van alle beslissingen die er worden genomen een schriftelijk mededeling dient te wor-

den gedaan aan belanghebbende. 
• Belanghebbende de mogelijkheid moet hebben om tegen een beslissing bezwaar te ma-

ken of in beroep te gaan. 
 
Reactie college:  
Er wordt uiteraard conform de wet en de vaste jurisprudentie richting uitkeringsge-
rechtigden gecommuniceerd.   
 
Keuzes 
 
Keuze 1 
Vragen:  
Als er niet voldoende middelen zijn, hoe kan iemand dan stijgen op de participatieladder? 
Groei en ontwikkeling gaan niet vanzelf. Wie  betaalt de middelen (studie, begeleiding, 
coaching) die nodig zijn om iemand meer kansen te geven?  
 
Reactie college:  
Zoals in deze keuze ook is verwoord, hangt inzet van middelen van de genoemde vier 
factoren af. Inherent aan deze keuze is echter ook dat er mensen zijn waar we geen 
middelen op in kunnen zetten. Uiteraard is het doen van vrijwilligerswerk voor deze 
mensen ook een manier om te stijgen op de participatieladder, dit kost geen geld.  
 
Keuze 2 
Het PM kan zich hierin vinden. 
 
Keuze 3 
Advies; 
Het PM vindt dat het uitgangspunt niet moet zijn een ‘minimaal’ aantal plekken maar het aan-
tal plekken dat ‘nodig’ is. Dit is een zeer kwetsbare groep die geen kansen heeft op de ar-
beidsmarkt. De gemeente heeft een zorgplicht voor deze mensen. Zij hebben zekerheid no-
dig. Continuïteit en begeleiding zijn noodzakelijk. 
 
Reactie college:  
Het college neemt dit advies niet over, gelet op de argumentatie zoals al in de keuze-
nota is weergegeven. Daaraan toegevoegd wordt dat het inzetten van het aantal 'be-
nodigde' plekken betekent dat de voorziening nog onbetaalbaarder wordt. Het Rijk 
gaat er bij het beschikbaar stellen van middelen vanuit dat per uitstroom van drie per-
sonen uit de Wsw-regeling, 1 nieuw beschutte plek wordt ingevuld en rekent niet op 
basis van het aantal benodigde plekken. Tenslotte zal de gemeente zoals in de keuze 
is aangegeven wel inspanning leveren om deze mensen mee te laten doen, waarbij 
zekerheid, continuïteit en begeleiding in acht worden genomen, maar dan niet via de 
regeling Beschut Werk.  
 
 



Keuze 4 
Het PM hecht grote waarde aan een gedegen rapportage. 
 
Vraag: 
Het effect van het beschikbaar stellen van de voorziening Beschut Werk is dat het participa-
tiebudget afneemt vanwege het budget dat ingezet moet worden aan de begeleidingskosten 
voor beschut werk.  
 
Vraag: 
Het PM zou graag weten hoe hoog het resterende participatiebudget dan nog is. 
 
Reactie college:  
Op dit moment is alleen bekend dat per Beschut Werk-plek die aangeboden wordt,  
€ 8.500,00 per jaar moet worden betaald aan begeleidingskosten uit het participatie-
budget en dit dus jaarlijks tot aan het pensioen of overlijden van de geplaatste. De 
hoogte van het participatiebudget voor 2015 is opgenomen in de keuzenota. De hoog-
te voor de jaren daarna is nog niet bekend maar er wordt nog een korting verwacht op 
het budget. Wat het resterende participatiebudget is, kan dus (nu) niet worden vastge-
steld. Maar logischerwijs drukken de begeleidingskosten naar mate er meer mensen in 
beschut werk zouden worden ondergebracht, steeds zwaarder op het participatiebud-
get. Waarbij nog opgemerkt moet worden dat wanneer iemand buiten de regeling Be-
schut Werk om geplaatst wordt met loonkostensubsidie en begeleidingskosten, we 
wel jaarlijks kunnen kijken naar de hoogte van de benodigde loonkostensubsidie en 
de begeleidingskosten.  
 
Keuze 5 
Het PM merkt op dat het sanctiebeleid al is geschrapt als men niet een bepaald aantal plaat-
sen beschikbaar heeft voor de doelgroep.  
Vragen: 
• Hoe denkt de gemeente aan voldoende plaatsen te komen? 
• Wat is een baan? Er wordt gesproken over een baan bij ten minste 25 uur. Nu is het al zo 

dat er werkgevers zijn die deze baan opsplitsen in bijvoorbeeld 5x 5 uur. Zou de gemeen-
te dat hier acceptabel vinden? 

 
Reactie college:  
Deze keuze moet nog verder uitgewerkt, er is nog veel onduidelijk. Er kan daarom ook 
nog geen antwoord worden gegeven op deze vragen. 
 
Keuze 6 
• Het PM is van mening dat de mogelijkheden van mensen zelf het uitgangspunt moeten 

zijn. Bij sommigen zullen er nog kansen liggen. Anderen zullen (tijdelijk) weinig mogelijk-
heden hebben. Daarmee moet rekening worden gehouden.   

• De gemeente moet zorgen voor voldoende aanbod. Tevens moet het kwalitatief goed zijn 
zodat het mensen iets oplevert.  

• Mensen dienen zelf zeggenschap te hebben over het soort (vrijwilligers)werk dat zij willen 
doen. 

• Afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd. 
 
Reactie college:  
Mee eens. 
 
 
 
 
 



Beleidskeuzes verordeningen Wmo 2015 en Jeugdwet 
 
Deze beleidskeuzes behoren feitelijk niet tot het aandachtsgebied van het PM, hetgeen niet 
willen zeggen dat het PM ze niet heeft bespoken. 
Het PM kan zich over het algemeen vinden in de voorgestelde keuzes. Wij willen alleen rea-
geren op de collectieve ziektekostenverzekeringen. 
 
• De collectieve ziektekostenverzekeringen 

Het PM vindt dit een goed voorstel maar pleit ervoor de inkomensgrens wel op 130% te 
leggen. Op die manier kunnen werkende mensen met een laag inkomen hier ook gebruik 
van maken. 
 

Reactie college:  
Dit is al geregeld, iedereen met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstands-
norm kan gebruik maken van de collectieve verzekering met de algemene voordelen, 
maar alleen personen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm krijgen nog 
een extra korting op de premie van de gemeente. 
 
Vragen: 
• Het PM vraagt zich af waarom er niet is gekozen voor een verhoging 

 tot 130% van het minimumloon, hetgeen wettelijk toelaatbaar is. 
• In het bestuurlijk overleg van 14 april 2014 is afgesproken dat het PM betrokken zou 

worden bij de besteding van de middelen ter compensatie van de Wtcg en CER. 
Het PM is hier echter niet over geraadpleegd, hetgeen niet volgens de afspraak is. 
Het PM kan zich overigens wel vinden in deze besteding. 

• Het PM wil graag weten of alle beschikbare middelen worden ingezet voor de collectieve 
verzekeringen en zo niet waar wordt het restant dan voor gebruikt? 

 
Reactie college:  
Het is wettelijk niet toegestaan om die grens te verhogen naar 130% van het minimum-
loon. Daarnaast zijn de inkomensgrenzen dan niet meer in verhouding. Voor gehuw-
den is de bijstandsnorm namelijk ongeveer gelijk aan het minimumloon voor één per-
soon, maar voor een alleenstaande is de bijstandsnorm lager dan het minimumloon.  
 
Het klopt dat over het betrekken van het platform minima bij dit onderwerp is gespro-
ken tijdens het bestuurlijk overleg eerder dit jaar en het is inderdaad juist dat we daar-
na het platform minima hier niet over hebben geraadpleegd. Dit verdient niet de 
schoonheidsprijs, daarvoor excuses.  
 
Niet alle door het Rijk beschikbaar gestelde middelen worden ingezet voor de collec-
tieve ziektekostenverzekering voor minima. Hiervoor is een bedrag van € 80.000,00 
extra in 2015 gereserveerd. Het restant van de middelen wordt ingezet bij de financie-
ring van de continuering van de AWBZ-zorg voor mensen die ook voor 1 januari 2015 
al zorg kregen op grond van de AWBZ. De middelen komen daarom wel toe aan de 
doelgroep van mensen die zorg nodig hebben.  
 
 
Tot zover de reactie van het Platform Minima. Indien u nog vragen heeft dan zijn wij uiteraard 
graag bereid die te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Platform Minima, 
 
Trix Vissers 
Voorzitter 
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	UReactie college:
	Helaas kan het college niet voor banen zorgen. Banen worden door werkgevers geleverd. Uitgangspunt van de Rijksoverheid en het college is dat zoveel mogelijk mensen regulier aan het werk kunnen. Indien nodig met ondersteuning voor de werkgever en de w...
	Er wordt ook al nazorg geleverd door de gemeente, de mate waarin en de termijn is per individu verschillend. Ook wordt bij de deelnemers aan de training veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid en aanspreken van hun eigen kracht. Wat doe je als het o...
	 Het PM vraagt ervoor te waken dat mensen die alles net weer op de rit hebben en weer op een acceptabele manier deel kunnen nemen aan de maatschappij niet steeds een tandje bij moeten zetten. Niet alleen gedwongen maar men moet er ook voor waken dat ...
	UReactie college:
	Bij een aanvraag voor een uitkering wordt vanaf 1 januari 2015 direct de quickscan en indien nodig de integrale vraaganalyse toegepast. Een gesprek over kansen en mogelijkheden richting (vrijwilligers)werk wordt altijd al zorgvuldig gevoerd. Daarbij i...
	 Werkgevers die deze mensen een kans bieden, dienen goed begeleid te worden. Zorg voor goede contacten en ontzorg de werkgever. Belast hen niet met allerlei administratieve handelingen.
	UReactie college:
	Dat is inderdaad ook het uitgangspunt.
	Door mensen op de door u voorgestelde manier weer aan het arbeidsproces deel te laten nemen, wordt er een nieuw groep bijstandsgerechtigden gecreëerd. Immers uw doelgroep krijgt voorrang bij het aanbod van banen, wordt geholpen bij het vinden van een ...
	Mensen met een lage opleiding hebben het al moeilijker omdat mensen met een hogere opleiding steeds meer genoodzaakt zijn banen te accepteren waarvoor enkele jaren geleden nog lager opgeleide mensen werden aangenomen.
	Vraag:
	Hoe denkt de gemeente hiermee om te gaan? Hoe kan voorkomen worden dat met name banen die geschikt zijn voor mensen met een lage opleiding, en dat zijn ook voor een groot deel diegenen die behoren tot de door u bedoelde groep, ook nog beschikbaar zijn...
	UReactie college:
	Hier wordt waarschijnlijk gedoeld op de Baanafspraken en de prioritaire doelgroep die door het Rijk is aangewezen. In het sociaal akkoord (tussen kabinet en sociale partners) van 11 april 2013 hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze extra ...
	Vrijwilligerswerk
	 Ook het PM vindt dat iedereen de kans moet krijgen om mee te kunnen doen in onze maatschappij. Bijna iedereen kan een bijdrage leveren door zich in te zetten voor anderen. Dat kan ook zijn in de vorm van vrijwilligerswerk. Het PM vindt dat dit niet ...
	 Men dient er ook voor te waken dat van vrijwilligers die deze mensen moeten gaan begeleiden, te veel wordt gevraagd. Het mag niet zo zijn dat zij afhaken omdat zij met de problematiek van een ‘geplaatste vrijwilliger’ om moeten kunnen gaan. Dit zal ...
	Vragen:
	Wie gaat er bepalen welk vrijwilligerswerk iemand moet gaan doen? Mag iemand dat weigeren? Hoe wordt de organisatie begeleid waar betrokkene gaat werken? Wie grijpt er in als het niet werk? Wie volgt de ‘geplaatste vrijwilliger’?
	UReactie college:
	We willen juist dat iedereen vooral zelf bepaalt welk vrijwilligerswerk hij of zij wil (gaan) doen en dat ook zelf gaat zoeken of regelen. Over het zoeken naar en regelen van, worden wel afspraken gemaakt. Hoe lang krijgt iemand de tijd om iets te zoe...
	In dat opzicht spreken we dus ook niet van een geplaatste vrijwilliger. Indien de conclusie is dat een tegenprestatie moet worden opgelegd, is daar zoals in de keuzenota is opgenomen, een aanbod vanuit de gemeente voor nodig. Een dergelijk aanbod orga...
	Het PM is verder van mening dat:
	 Er jaarlijks moet worden gekeken naar wat de effectiviteit is van de ingezette re-integratiemiddelen.
	 Er van alle beslissingen die er worden genomen een schriftelijk mededeling dient te worden gedaan aan belanghebbende.
	 Belanghebbende de mogelijkheid moet hebben om tegen een beslissing bezwaar te maken of in beroep te gaan.
	UReactie college:
	Er wordt uiteraard conform de wet en de vaste jurisprudentie richting uitkeringsgerechtigden gecommuniceerd.
	Keuzes
	Keuze 1
	Vragen:
	Als er niet voldoende middelen zijn, hoe kan iemand dan stijgen op de participatieladder?
	Groei en ontwikkeling gaan niet vanzelf. Wie  betaalt de middelen (studie, begeleiding,
	coaching) die nodig zijn om iemand meer kansen te geven?
	UReactie college:
	Zoals in deze keuze ook is verwoord, hangt inzet van middelen van de genoemde vier factoren af. Inherent aan deze keuze is echter ook dat er mensen zijn waar we geen middelen op in kunnen zetten. Uiteraard is het doen van vrijwilligerswerk voor deze m...
	Keuze 2
	Het PM kan zich hierin vinden.
	Keuze 3
	Advies;
	Het PM vindt dat het uitgangspunt niet moet zijn een ‘minimaal’ aantal plekken maar het aantal plekken dat ‘nodig’ is. Dit is een zeer kwetsbare groep die geen kansen heeft op de arbeidsmarkt. De gemeente heeft een zorgplicht voor deze mensen. Zij heb...
	UReactie college:
	Het college neemt dit advies niet over, gelet op de argumentatie zoals al in de keuzenota is weergegeven. Daaraan toegevoegd wordt dat het inzetten van het aantal 'benodigde' plekken betekent dat de voorziening nog onbetaalbaarder wordt. Het Rijk gaat...
	Keuze 4
	Het PM hecht grote waarde aan een gedegen rapportage.
	Vraag:
	Het effect van het beschikbaar stellen van de voorziening Beschut Werk is dat het participatiebudget afneemt vanwege het budget dat ingezet moet worden aan de begeleidingskosten voor beschut werk.
	Vraag:
	Het PM zou graag weten hoe hoog het resterende participatiebudget dan nog is.
	UReactie college:
	Op dit moment is alleen bekend dat per Beschut Werk-plek die aangeboden wordt,
	€ 8.500,00 per jaar moet worden betaald aan begeleidingskosten uit het participatiebudget en dit dus jaarlijks tot aan het pensioen of overlijden van de geplaatste. De hoogte van het participatiebudget voor 2015 is opgenomen in de keuzenota. De hoogte...
	Keuze 5
	Het PM merkt op dat het sanctiebeleid al is geschrapt als men niet een bepaald aantal plaatsen beschikbaar heeft voor de doelgroep.
	Vragen:
	 Hoe denkt de gemeente aan voldoende plaatsen te komen?
	 Wat is een baan? Er wordt gesproken over een baan bij ten minste 25 uur. Nu is het al zo dat er werkgevers zijn die deze baan opsplitsen in bijvoorbeeld 5x 5 uur. Zou de gemeente dat hier acceptabel vinden?
	UReactie college:
	Deze keuze moet nog verder uitgewerkt, er is nog veel onduidelijk. Er kan daarom ook nog geen antwoord worden gegeven op deze vragen.
	Keuze 6
	 Het PM is van mening dat de mogelijkheden van mensen zelf het uitgangspunt moeten zijn. Bij sommigen zullen er nog kansen liggen. Anderen zullen (tijdelijk) weinig mogelijkheden hebben. Daarmee moet rekening worden gehouden.
	 De gemeente moet zorgen voor voldoende aanbod. Tevens moet het kwalitatief goed zijn zodat het mensen iets oplevert.
	 Mensen dienen zelf zeggenschap te hebben over het soort (vrijwilligers)werk dat zij willen doen.
	 Afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd.
	UReactie college:
	Mee eens.
	Beleidskeuzes verordeningen Wmo 2015 en Jeugdwet
	Deze beleidskeuzes behoren feitelijk niet tot het aandachtsgebied van het PM, hetgeen niet willen zeggen dat het PM ze niet heeft bespoken.
	Het PM kan zich over het algemeen vinden in de voorgestelde keuzes. Wij willen alleen reageren op de collectieve ziektekostenverzekeringen.
	 De collectieve ziektekostenverzekeringen
	Het PM vindt dit een goed voorstel maar pleit ervoor de inkomensgrens wel op 130% te leggen. Op die manier kunnen werkende mensen met een laag inkomen hier ook gebruik van maken.
	UReactie college:
	Dit is al geregeld, iedereen met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm kan gebruik maken van de collectieve verzekering met de algemene voordelen, maar alleen personen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm krijgen nog een ext...
	Vragen:
	 Het PM vraagt zich af waarom er niet is gekozen voor een verhoging
	tot 130% van het minimumloon, hetgeen wettelijk toelaatbaar is.
	 In het bestuurlijk overleg van 14 april 2014 is afgesproken dat het PM betrokken zou worden bij de besteding van de middelen ter compensatie van de Wtcg en CER.
	Het PM is hier echter niet over geraadpleegd, hetgeen niet volgens de afspraak is.
	Het PM kan zich overigens wel vinden in deze besteding.
	 Het PM wil graag weten of alle beschikbare middelen worden ingezet voor de collectieve verzekeringen en zo niet waar wordt het restant dan voor gebruikt?
	UReactie college:
	Het is wettelijk niet toegestaan om die grens te verhogen naar 130% van het minimumloon. Daarnaast zijn de inkomensgrenzen dan niet meer in verhouding. Voor gehuwden is de bijstandsnorm namelijk ongeveer gelijk aan het minimumloon voor één persoon, ma...
	Het klopt dat over het betrekken van het platform minima bij dit onderwerp is gesproken tijdens het bestuurlijk overleg eerder dit jaar en het is inderdaad juist dat we daarna het platform minima hier niet over hebben geraadpleegd. Dit verdient niet d...
	Niet alle door het Rijk beschikbaar gestelde middelen worden ingezet voor de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Hiervoor is een bedrag van € 80.000,00 extra in 2015 gereserveerd. Het restant van de middelen wordt ingezet bij de financier...
	Tot zover de reactie van het Platform Minima. Indien u nog vragen heeft dan zijn wij uiteraard graag bereid die te beantwoorden.
	Met vriendelijke groet,
	Namens het Platform Minima,
	Trix Vissers
	Voorzitter


