
 
 
Van: Klantenraad Werk en Bijstand [mailto:klantenraad.w.b@hetnet.nl]  
Verzonden: maandag 8 december 2014 14:37 
Aan: Bree, Frans van 
CC: henkvanboxtel53@gmail.com 
Onderwerp: reactie op verordeningen 
 
Dag Frans van Bree, 
 
Op uw verzoek geef ik de reactie van het Platform Minima Goirle ook nog schriftelijk aan u door.  
 
Het Platform Minima Goirle heeft in oktober advies uitgebracht over de concept verordeningen 
Participatiewet en Maatregelen WWB en WMO 2015, voor zover deze een relatie had met haar 
doelstelling. 
 
Het Platform Minima Goirle heeft de nu voorgelegde verordeningen voor kennisgeving aangenomen.   
Ze heeft wel 2 aandachtspunten die zij u mee wil geven.  
 

1. Het Platform Minima maakt zich grote zorgen om de alleenstaande ouders in 2015. Zij 
ontvangen dan een alleenstaande uitkering met een extra bijdrage bij het kindgebonden 
budget, namelijk 
de alleenstaande ouderkop. 
De Belastingdienst houdt zich niet altijd aan de beslagvrije voet waardoor bij deze groep grote 
financiële problemen kunnen ontstaan.  
De vraag van het Platform Minima is hoe de gemeente Goirle deze mensen gaat helpen. 

 
Reactie college: het college deelt de zorg van het Platform Minima daar waar het gaat om het 
naleven van de regels over de beslagvrije voet door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft wel 
aangegeven dat alleenstaande ouders met schulden aan de belastingdienst hun kindgebonden 
budget mogen houden (zie http://nos.nl/artikel/2007816-belastingdienst-ontziet-40-000-alleenstaande-
ouders.html). Mocht de Belastingdienst toch overgaan tot verrekening van het kindgebonden budget 
met een openstaande schuld, dan kan de gemeente de alleenstaande ouder daarvoor niet 
compenseren. Uiteraard is het wel mogelijk om als gemeente in overleg te gaan met de 
Belastingdienst en om steun te bieden aan de klant.  

  
2. Het Platform Minima Goirle vraagt om in de gesprekken die gevoerd worden met 

alleenstaande ouders over hun uitkering per 2015 ook aandacht te schenken aan het 
kindgebonden budget. 
Er werd bij het Platform Minima gemeld dat een aantal alleenstaande ouders wel een gesprek 
hebben gehad, maar dat daarin niets gezegd werd over het kindgebonden budget en de 
alleenstaande ouderkop. Het is van belang dat mensen juist en volledig worden geïnformeerd.  

 
Reactie college: we informeren de alleenstaande ouders nu door middel van brieven. Medio 
december 2014 volgt er nog een brief, waarin we de alleenstaande ouders informeren over de 
gevolgen van de wijzigingen in de kindregelingen. Gezien de omvang van de groep alleenstaande 
ouders in de bijstand is het niet mogelijk om alle alleenstaande ouders uit te nodigen voor een 
persoonlijk gesprek. De aanbeveling van het Platform Minima, om alleenstaande ouders in een 
persoonlijk gesprek te informeren, op momenten dat er een gesprek gepland staat in het kader van de 
dienstverlening, nemen wij over. 
 
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen wij die graag.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Platform Minima Goirle, 
 
 
Mariëtte van Bavel, 
beleidsondersteuner. 
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