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Geacht college,  
 
Het Platform Minima Goirle brengt hierbij op uw verzoek haar advies uit over de Nota Minimabeleid 
2015-2018. 
 
Algemene indruk  
Allereerst wil het Platform Minima u laten weten dat wij een positief beeld hebben over deze nota als 
geheel. Wij zijn over het algemeen tevreden over het voorgestelde beleid voor de komende jaren. We 
hebben wel een aantal opmerkingen en vragen. Deze lichten wij hieronder apart toe.  
 
Verhoging norm 
Het Platform Minima is blij met de verhoging van de inkomensgrens voor individuele bijzondere bij-
stand naar 120% van de geldende norm en met de verhoging van de inkomensgrens bij de collectieve 
aanvullende zorgverzekeringen naar 120%. Ook de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de 
maandelijkse premie waarderen wij zeer positief.  
 
Extra zorgkosten 
Wij vragen aandacht voor extra zorgkosten die mensen kunnen hebben.  
Vanuit de praktijk weten we dat mensen soms volledig en goed verzekerd zijn en toch te maken krij-
gen met extra zorgkosten die niet door de (basis en aanvullende) zorgverzekering betaald worden.  
Dit leidt tot het mijden van noodzakelijke zorg omdat mensen deze extra kosten niet kunnen betalen. 
Kunnen deze mensen een beroep doen op bijzondere bijstand? 
 
Jonge mensen (18 jaar - 21 jaar) 
Het Platform Minima komt jongeren tegen die ouder zijn dan 18 jaar en die geen ondersteuning kun-
nen krijgen van ouders. Het probleem is dat zij buiten de kindregelingen vallen en een zeer lage uitke-
ring hebben. Welke mogelijkheden zijn er voor hen? 
 
Kinderen Vooruit 
Vanuit de leden van het Platform Minima wordt aangegeven dat er meer publiciteit gegeven mag wor-
den aan 'Kinderen Vooruit'. In de praktijk blijkt het namelijk niet veel bekendheid te hebben.   
 
Kosten peuterspeelzaal 
Uit onderzoek is gebleken dat juist kinderen uit achterstandsituaties qua taalontwikkeling erg gebaat 
zijn bij het frequent bezoeken van een peuterspeelzaal. Daarom pleit het Platform Minima Goirle er 
voor dat de tegemoetkoming in de kosten voor de peuterspeelzaal een onderdeel blijft van de partici-
patieregeling.  
 
Verborgen armoede onder ouderen  
Het Platform Minima vindt dat hier een beperkt beeld van armoede onder ouderen gegeven wordt. Ze 
had een betere weergave van dit probleem en meer visie verwacht.   
- Ontsluiten van voorzieningen in de kernen: dit is op zich een belangrijk streven. Maar voor veel ou-
deren biedt dit geen oplossing. Juist in dorpen wonen mensen soms ver weg van de kernen. Daar-
naast is het probleem van veel ouderen dat ze de deur niet meer uit (kunnen) komen.  
- Ouderen ontvangen, zoals alle deelnemers aan de collectieve zorgverzekering, nu € 7,00 extra ver-
goeding voor de zorgverzekering. Elke euro is meegenomen bij een minimuminkomen. Dus het Plat-
form Minima ondersteunt dit van harte. Maar deze € 7,00 lossen niet het probleem van armoede op.  



 
Alleenstaande ouders 
Het gedeelte over de kostendelersnorm en alleenstaande ouders roept meer vragen als antwoorden 
op. 
Er wordt ingegaan op de effecten voor werkende alleenstaande ouders. Hun inkomen verbetert en dat 
is heel waardevol.   
Maar wat zijn de effecten voor de niet-werkende alleenstaande ouder? Voor zover bekend bij het Plat-
form Minima gaan zij er juist in inkomen op achteruit. Zij zou graag verheldering hebben over de posi-
tie van niet-werkende alleenstaande ouders en de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor hen.  
 
Kostendelersnorm buiten beschouwing voor minimabeleid 
Het beslispunt om de kostendelersnorm buiten beschouwing te laten bij het minimabeleid 
onderschrijft het Platform Minima van harte.  
 
Schulddienstverlening 
Het Platform Minima onderschrijft dat Schulddienstverlening een belangrijk onderdeel is van het mini-
mabeleid. Ze heeft in een eerder advies al aangegeven dat Schulddienstverlening niet ervaren wordt 
als laagdrempelig. Daarnaast wordt vanuit de praktijk aangegeven dat procedures soms heel lang 
duren. 
Daarom vragen wij of er verbeteringen aangebracht kunnen worden in de toegankelijkheid en snelheid 
van handelen van Schulddienstverlening.     
 
Schrijnende situaties 
Bij het kopje ‘Evaluatie’ staat: ..’houden we goed vinger aan de pols dat er geen schrijnende gevallen 
voorkomen’. Dit is een ambitieus en zeer te waarderen streven. 
Het Platform Minima denkt dat het helaas niet te voorkomen is dat er schrijnende situaties zullen ont-
staan. Gezien het streven vertrouwen wij er op dat de gemeente Goirle adequaat zal reageren als 
deze zich aandienen. Het Platform Minima wil graag weten hoe en waar deze situaties gemeld kunnen 
worden.  
 
Tot slot 
Het Platform Minima vraagt aandacht voor de bekendheid van de inkomensondersteunende maatre-
gelen. Mensen kunnen alleen een aanvraag doen als ze weten dat die mogelijkheid er is. Dat stelt 
hoge eisen aan de PR.  
 
 
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben, dan beantwoorden wij die graag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Platform Minima Goirle, 
 
Henk van Boxtel, voorzitter, 
Mariëtte van Bavel, ondersteuner. 


