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Nota Minimabeleid 2015 - 2018 
Meedoen staat centraal in het Goirles beleid, óók in het minimabeleid. Het minimabeleid voorziet in 
inkomensondersteuning daar waar dat nodig is. Ook betreft het beleid het activeren en stimuleren van deelname 
aan de sociale, sportieve en culturele activiteiten. Zoals het eigen is in Goirle, doen we daarbij een sterk beroep 
op de eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners. Zo heeft het minimabeleid als doel het voorkomen 
van armoede en sociaal isolement.  
 
Per 1 januari 2015 verandert er veel in het sociale domein. Ook op het gebied van minimabeleid worden enkele 
wetswijzigingen van kracht die maken dat we het huidige beleid moeten herzien. Hieronder volgt kort de basis 
van het gewijzigd beleid en wordt het minimabeleid van 2015 en verder uiteengezet. De praktijk - gekenmerkt 
door de kanteling, integrale aanpak en het beroep op de eigen kracht van inwoners - wordt de komende periode 
nauwlettend gevolgd.  
 

Landelijke ontwikkelingen 
Gemeenten staan in het midden van een operatie die zijn weerga niet kent. Drie grote decentralisaties staan op 
het programma in het sociale domein. Met het takenpakket vanuit de Participatiewet, de Wmo en de jeugdzorg 
zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor vrijwel de volledige ondersteuning aan kwetsbare burgers. 
Binnen deze decentralisaties is veel aandacht voor preventie, de eigen mogelijkheden en het netwerk van 
inwoners (maatwerk), en de integrale aanpak.  
 
Intensivering armoedebeleid 
In het regeerakkoord heeft het kabinet afspraken gemaakt over de intensivering van het armoede- en 
schuldenbeleid. Er is landelijk extra aandacht voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen, en 
ouderen met een klein pensioen. De regering vindt het belangrijk dat gemeenten bij de uitvoering van het 
minimabeleid maatwerk leveren. Daarbij wordt gekeken naar de individuele omstandigheden, waaronder de 
oorzaken van de problematiek en de mogelijkheden om via werk meer inkomen te genereren. 
 
Wet maatregelen WWB 
Bijzondere bijstand wordt verstrekt voor uitgaven die gemaakt worden als er sprake is van noodzakelijke kosten 
die voortkomen uit bijzondere omstandigheden, en de voorliggende voorzieningen en het inkomen (vaak de 
bijstandsnorm) niet toereikend zijn. Met de invoering van de Wet maatregelen WWB veranderen de kaders voor 
de bijzondere bijstand. De individuele bijzondere bijstand wordt verruimd en de categoriale bijzondere bijstand 
wordt drastisch ingeperkt. Dit vraagt om wijzigingen van het huidige minimabeleid. 
 
De verruiming van de individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten is in de praktijk echter 
beperkt. De wettekst (en dus de mogelijkheden) verandert op dit punt niet, wél komt er extra geld beschikbaar 
voor de uitvoering ervan. 
De huidige regelgeving biedt gemeenten op veel onderdelen al vrijheid om bijzondere bijstand te verstrekken voor 
daadwerkelijk gemaakte kosten. Zo is en blijft het mogelijk om doelgroepen aan te wijzen waarvan door de 
specifieke kenmerken van die groep, te verwachten is dat ze specifieke meerkosten hebben. Behoort men tot 
deze groep, dan is de aanname dat er bepaalde kosten gemaakt worden. Deze groep, en de in aanmerking te 
nemen kosten van deze groep, moeten echter wel benoemd worden in de beleidsregels. Dit gebeurt binnen de 
kaders van de individuele bijzondere bijstand. Een bijdrage in de kosten wordt dus alleen geboden op basis van 
daadwerkelijk gemaakte kosten. Het voordeel van het opstellen van beleidsregels voor een specifieke groep, is 
vooral de transparantie en duidelijkheid richting de potentiele rechthebbenden. 
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Vanaf 2015 worden de mogelijkheden van het bieden van categoriale bijzondere bijstand beperkt. Deze 
uitvoeringsvriendelijke variant blijft alleen open voor de collectieve ziektekostenverzekering en voor een 
eventuele stadspas die korting of gratis toegang biedt aan sportieve en culturele activiteiten. Goirle kent deze 
niet. Overige categoriale verstrekkingen zijn niet meer mogelijk: de daadwerkelijk gemaakte kosten moeten in 
alle gevallen worden aangetoond. Dit betekent dat de Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande 
kinderen per 1 januari 2015 van rechtswege vervalt. Daarnaast kunnen de solidariteitsregelingen niet meer 
ongewijzigd categoriaal worden uitgevoerd en moeten zij getoetst worden aan de nieuwe wettelijke kaders. 
 
Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag 
De wetswijziging vervangt de langdurigheidstoeslag door een individuele toeslag voor personen die langdurig 
van een laag inkomen rond moeten komen zonder dat zij zicht hebben op een verbetering van het inkomen. 
Vanaf 2015 moet het college bij de beoordeling van het recht op deze toeslag ook de inspanning die is geleverd 
om aan arbeid te komen, meewegen. Dit laatste wordt vastgelegd in de beleidsregels.  
De verordening langdurigheidstoeslag vervalt van rechtswege per 1 januari 2015. De verordening Individuele 
inkomenstoeslag is samen met de Verzamelverordening WWB, IOAW en IOAZ de raad vastgesteld op 9 
december 2014. 
 
Chronisch zieken en gehandicapten 
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer) 
bestonden om de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten (deels) te compenseren. Deze landelijke 
regelingen zijn in 2014 opgeheven. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt, is dat vanuit deze regelingen veel 
mensen een vergoeding ontvingen terwijl zij niet werkelijk (zo veel) meerkosten hadden. Per 2015 is het ook 
niet meer mogelijk om de categoriale bijzondere bijstand aan de chronisch zieken en gehandicapten in het 
minimabeleid te handhaven. Vanaf dan is het aan gemeenten om op andere wijze de meerkosten van deze 
doelgroep te compenseren. Gemeenten krijgen hiervoor structureel extra middelen. 
Het college heeft besloten een deel van de extra middelen in 2014 in te zetten om de gemeentelijke bijdrage in 
de premie van de collectieve zorgverzekering voor minima te verhogen van € 11,00 naar € 16,00 p.p.p.m. 1  
Eind oktober 2014 heeft de gemeenteraad de Nota Triple T: beleidskeuzes verordeningen Wmo en jeugdwet 
vastgesteld. Daarin staat dat de inkomensgrens vanaf 2015 de collectieve aanvullende zorgverzekering bij VGZ 
en CZ wordt verhoogd van 110% naar 120%, o.a. om tegemoet te komen aan deze doelgroep. De gemeentelijke 
bijdrage in de maandelijkse premie is voor 2015 verhoogd naar € 23,00 p.p.p.m., ongeacht welk aanvullende 
zorgpakket. 
 

Doelstelling en kaders 
Een belangrijk uitgangspunt is het voorkomen en wegnemen van drempels die de participatie van burgers 
belemmeren. Daarbij staat participatie op de arbeidsmarkt voorop. Vanuit het minimabeleid kennen we twee 
doelstellingen: 

- voorkomen en verminderen van armoede door inkomensondersteuning; 
- voorkomen van sociaal isolement van kinderen, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. 

 
Voor het minimabeleid werken we met de volgende kaders: 

a) ondersteunen eigen kracht en zelfredzaamheid; 
b) effectieve en efficiënte uitvoering; 
c) doelgroepen. 

1 Zie de Nota Inzet extra middelen WWB voor armoedebestrijding, d.d. 16-1-2014. 
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a) ondersteunen eigen kracht en zelfredzaamheid 

De dienstverlening van de gemeente Goirle wordt steeds meer integraal en activerend vormgegeven. Ook het 
minimabeleid gaat met deze ontwikkeling mee. Welke oplossing kan de burger zelf of in samenwerking met het 
eigen netwerk bieden? Daarna gaan we na of er algemene voorzieningen nodig zijn waarbij we gebruik kunnen 
maken van vrijwilligers of particuliere instanties. Het is dus van belang dat mensen makkelijk de weg vinden 
naar voorliggende voorzieningen. De laatste stap die gezet kan worden is de inzet van individuele voorzieningen 
vanuit de gemeente. Een 'gekanteld minimabeleid' vraagt méér van de inwoners: de eigen kracht wordt immers 
als eerste aangesproken. Daarnaast vraagt een activerender minimabeleid ook een goede ontsluiting van de 
bestaande voorzieningen, particulier en publiek. Deze benadering vindt haar beslag in de werkwijze van 't Loket, 
waar vragen op integrale en activerende wijze worden opgepakt. Hiermee ondersteunen we de zelfredzaamheid 
en eigen kracht van onze inwoners. 
 

b) effectieve en efficiënte uitvoering 
Het minimabeleid voorziet in verschillende regelingen ter ondersteuning aan mensen met een laag inkomen. De 
wijze waaróp de regelingen worden ingericht, is bepalend voor de effectiviteit (doelmatigheid) van de regeling, 
het gebruikersgemak en de uitvoerbaarheid.  
Effectieve inrichting van het minimabeleid betekent dat de regelingen op dusdanige wijze worden ingericht, dat 
het een laagdrempelig karakter heeft voor onze inwoners. Gebruikersvriendelijk betekent een helder 
geformuleerde regeling, die vervolgens zonder onnodige tussenstappen en op zo simpel mogelijke wijze kan 
worden aangevraagd en dat deze aanvraag op zo kort mogelijke termijn in behandeling wordt genomen. De 
website www.berekenuwrechtplus.nl draagt hier aan bij. Net als de beoogde werkwijze om de toekenning van 
de individuele inkomenstoeslag zoveel als mogelijk ambtshalve te verstrekken. Kosten en baten worden daarbij 
in overweging genomen. 
 

c) doelgroepen 
Kinderen zijn een specifieke doelgroep waar de gemeente Goirle haar regelingen op inzet. De ontwikkeling van 
kinderen is van groot belang, waarbij dit niet belemmerd mag worden door de financiële situatie van de ouders. 
De verschillende regelingen voor kinderen zoals Goirle die kent, gericht op inkomensondersteuning en 
participatie, worden vanaf 2015 opgenomen in het zogenoemde kindpakket onder de individuele bijzondere 
bijstand. In 2014 is er gekozen om een deel van de extra armoedemiddelen aan te wenden voor de pilot 
Kinderen Vooruit. Ook is een deel van dit geld geoormerkt voor st. Leergeld die uitvoering geeft aan de huidige 
solidariteitsregeling voor kinderen.  
Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten worden tegemoetgekomen in de meerkosten die verband houden 
met de chronische ziekte of handicap met de gemeentelijke bijdrage aan de maandelijkse premie in de 
collectieve aanvullende zorgverzekering. De bijdragen in de maaltijdvoorziening en sociale alarmering blijft ook 
bestaan. 
 
 
 

 
 
 
 

Beslispunt 1 
 
De raad stelt de volgende kaders vast voor het minimabeleid: 

- ondersteunen eigen kracht en zelfredzaamheid; 
- een effectieve en efficiënte uitvoering;  
- specifieke aandacht voor de doelgroepen jongeren, ouderen, en chronisch zieken en 

gehandicapten. 
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Voorstellen minimabeleid 
De kaders en doelen zijn vertaald in de volgende voorstellen. Belangrijk daarbij is dat alle wijzigingen in 
samenhang moeten worden bezien. Het minimabeleid wijzigt weliswaar op onderdelen - ingegeven door 
wetswijzigingen en ontwikkelingen -,  maar het doel is om het huidige niveau van de ondersteuning aan minima 
overeind te houden. De wetswijzigingen vragen ons dit hier en daar met andere voorzieningen te doen. 
 
De gemeente moet altijd maatwerk bieden binnen de bijzondere bijstand. Desalniettemin kiest Goirle ervoor om 
bij bepaalde regelingen maximumbedragen op te nemen voor de tegemoetkomingen. Dit ter verduidelijking aan 
de inwoners en ten behoeve van de uitvoering. 
 
De gemeente stelt zelf regels hoe wordt vastgesteld dat kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Dat kan 
bijvoorbeeld op basis van steekproeven, controle boven een bepaald bedrag, op basis van risicoprofielen of 
binnen de systematiek van de heronderzoeken. Dit wordt nader uitgewerkt in het interne controleplan van de 
afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. 
 

Het kindpakket 
Goirle blijft tegemoetkomen in de kosten die gemaakt worden voor de participatie van kinderen. De overheid 
biedt hier ook nadrukkelijk de ruimte voor. Het gaat om een doelgroep die aantoonbaar meerkosten heeft, in 
verband met het naar schoolgaan etc. Deze specifieke meerkosten zijn in het kindpakket limitatief opgenomen. 
Inwoners kunnen per regeling een aanvraag indienen, waar mogelijk worden ze in samenhang beoordeeld. 
 

Kindpakket 2 - 18 jaar 
startersregeling voortgezet onderwijs (eenmalig) - rugzak/boekentas, fiets, 

schoolbenodigdheden; 
- maximaal € 260,00 

computerregeling - vanaf groep 7 basisonderwijs; 
- 1 computer per gezin (bij geen computer of 

ouder dan 4 jaar); 
- verstrekking in natura2 

participatieregeling 
 

- contributie sport en samenhangende kosten 
(inclusief zwemles of -abonnement), 
deelname schoolactiviteiten (kamp, reis: dit 
is vaak onderdeel van de ouderbijdrage), 
deelname jeugdvakantieweek, lidmaatschap 
hobbyclub en samenhangende kosten; 

- kosten peuterspeelzaal; 
- maximaal € 250,00 per jaar 

Kinderen Vooruit - pilot t.b.v. participatie, maatwerk, casuïstiek 
i.s.m. netwerk 

 
  

2 Goirle kiest ervoor niet actief de keuze van een geldverstrekking aan te bieden omdat de natura-variant veel voordelen biedt voor de 
klant: deze heeft de keuze uit een goede laptop of computer, aangevuld met benodigde accessoires. Dit is een aanzienlijk ruimhartiger 
aanbod dan de geldverstrekking op basis van het markttarief. 
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Startersregeling voortgezet onderwijs 
Op het moment dat een kind voor het eerst naar school gaat, is er sprake van bepaalde meerkosten waarvoor 
een tegemoetkomingen verstrekt kan worden. Deze meerkosten zijn limitatief. De tegemoetkoming wordt 
individueel getoetst en op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten uitgekeerd. De draagkrachtregeling is 
hierop niet van toepassing. Dat wil zeggen dat er recht bestaat met een inkomen tot een bepaalde grens, bij een 
hoger inkomen bestaat er geen recht.  
 
Computerregeling 
De computerregeling kent als enige regeling in het kindpakket de draagkrachtregeling. Dit omdat de kosten van 
een computer erg hoog zijn. Om tegemoet te komen aan de inwoners die (net) een hoger inkomen hebben dan 
120% van de norm, wordt de draagkrachtregeling hier wel toegepast. 
 
Participatieregeling 
De participatieregeling bestaat voor kinderen van 2 tot 18 jaar oud om maatschappelijke uitsluiting te 
voorkomen en het meedoen aan cultuur en sport van kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen te 
bevorderen. Ook hierop is de draagkrachtregeling niet van toepassing. 
 

- Kosten peuterspeelzaal 
Om ook de kinderen van minima de mogelijkheid te bieden zich - indien nodig - buiten de directe eigen 
omgeving te ontwikkelen, is in de participatieregeling voor kinderen ook een tegemoetkoming in de 
kosten voor de peuterspeelzaal opgenomen. Eind 2015 zal in overleg met de afdeling Ontwikkeling 
worden onderzocht of dit nog steeds de meest passende wijze is om deze doelgroep te ondersteunen. 
Een mogelijkheid is dit onder de individuele bijzondere bijstand op te nemen.  

 
- Internetkosten 

Goirle onderschrijft de visie van het Nibud (Nederlands instituut voor budgetvoorlichting): 
internetkosten zijn gebruikelijke kosten die behoren tot de uitgaven die meegenomen zijn in de 
begroting van het basispakket. Het gaat dus om gebruikelijke kosten en niet om bijzondere kosten van 
het bestaan die bijzondere bijstand rechtvaardigen. De vergoeding van internetkosten op grond van de 
solidariteitsregeling verdwijnt daarmee. 

 
Kinderen Vooruit 
Het project Kinderen Vooruit betreft individuele bijzondere bijstand waarbij de draagkrachtregeling wordt 
toegepast. Eind 2015 wordt het geëvalueerd, waarbij de verwachting is dat het zal worden voortgezet binnen 
de individuele bijzondere bijstand. 
 
De komende jaren worden benut om de samenwerking met st. Leergeld te evalueren en zo mogelijk verder uit te 
bouwen. Ook worden de ontwikkelingen van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds gevolgd, mogelijk 
dat zij (op termijn) opgenomen kunnen worden in het Kindpakket. Ook wordt onderzocht of de inbreng van 
kinderen, eventueel via de Jeugdgemeenteraad, meegenomen wordt om het kindpakket verder te ontwikkelen in 
uitvoering en inhoud. Zo wil de gemeente Goirle komen tot een eenduidig, laagdrempelig en inzichtelijke 
werkwijze waarin de verschillende samenwerkingspartners elkaar benutten en aanvullen op een manier die de 
ontwikkeling van kinderen ten goede komt.   
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Collectieve aanvullende zorgverzekering 
De keuzes over de collectieve aanvullende zorgverzekering zijn eind oktober 2014 al gemaakt. Vanaf 2015 is de 
toegang vastgesteld op een inkomen van 120% van de geldende norm. Dit is een verruiming van de doelgroep, 
ingegeven door het wegvallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en de Compensatie eigen risico.  
Zoals voorheen bieden zorgverzekeraars VGZ en CZ diverse zorgpakketten aan minima. De gemeente draagt 
ruimhartig bij aan de maandelijkse kosten voor de zorgpremie. In 2015 is het mogelijk om minima met een 
inkomen hoger dan 120% van de geldende norm en lager dan 130% van de norm deel te laten nemen aan de 
collectiviteit. Zij profiteren daarmee van de collectiviteitskorting, zonder dat de gemeente bijdraagt aan de 
maandelijkse premie. Of dit in latere jaren mogelijk blijft, is afhankelijk van het aanbod van de zorgverzekeraars. 
De zorgverzekeraars stellen meerdere zorgpakketten beschikbaar, zodoende is het aanbod geschikt voor zowel 
minima met weinig zorgkosten als voor minima met hoge zorgkosten. Belangrijk is op te merken dat de 
gemeente Goirle in de beleidsregels heeft vastgelegd dat de collectieve zorgverzekering een voorliggende 
voorziening is. 
Jaarlijks wordt het aanbod van de zorgverzekeraars bezien. Zo nodig en financieel haalbaar wordt de 
gemeentelijke bijdrage aan de zorgpremie en de aangeboden aanvullende zorgpakketten aangepast.  

Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken 
Wanneer we de Solidariteitsregeling ouderen, gehandicapten en chronisch zieken nader beschouwen, komen we 
tot de conclusie dat deze anno 2015 niet meer houdbaar is. De redenen hiervoor worden hieronder toegelicht. 
De Solidariteitsregeling bestaat voor een belangrijk gedeelte uit het ambtshalve betalen van de toegekende 
vergoeding aan personen die collectief vervoer hebben. Categoriale verstrekkingen zijn vanaf 2015 niet meer 
toegestaan. Daarom is het niet meer mogelijk om op basis van de aanname dat inwoners met een regiotaxipas 
sowieso meerkosten voor vervoer zouden hebben, een standaard tegemoetkoming in de meerkosten voor 
vervoer te verstrekken. Er is ook geen sprake van specifieke meerkosten voor dit vervoer. De tarieven voor de 
regiotaxi en die voor het openbaar vervoer, zijn van een vergelijkbaar niveau. Bijzondere bijstand is daarom niet 
meer gerechtvaardigd. Daarom wordt er vanaf 2015 geen 'tegemoetkoming vervoersvoorziening' meer verstrekt 
vanuit de bijzondere bijstand. In bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld bij nierdialyse, worden de vervoerskosten 
binnen de basisverzekering vergoed. In het geval er sprake is van overige, onvoorziene bijzondere kosten, 
kunnen mensen een aanvraag individuele bijzondere bijstand doen. 
 
Jaarlijks ontvangt Goirle minder dan 50 aanvragen voor tegemoetkomingen voor participatie door ouderen, 
chronisch zieken of gehandicapten. Dan kan men denken aan lidmaatschap van de bibliotheek, 
hobbyverenigingen of bonden, aan contributies voor sport- of hobbyactiviteiten, of aan cursusgeld voor scholing 

Beslispunt 2 
 
De raad stelt het kindpakket vast, daarvan maken de volgende elementen bij aanvang onderdeel van 
uit: 

- startersregeling voortgezet onderwijs; 
- computerregeling; 
- participatieregeling; 
- Kinderen Vooruit. 

Het kindpakket is aan ontwikkeling onderhevig. Zo zal er doorlopend aandacht zijn voor efficiëntere 
uitvoering en mogelijke uitbreiding van voorzieningen.  
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en educatie. De wet geeft ruimte om binnen de individuele bijzondere bijstand 'specifieke meerkosten voor een 
specifieke doelgroep', limitatief te benoemen en te vergoeden. Het gaat hier echter niet om 'specifieke 
meerkosten' die alleen voor deze doelgroep gelden. Deze tegemoetkomingen komen dan ook te vervallen.  
Omdat de gemeente Goirle participatie van deze doelgroep wel erg belangrijk vindt, wordt er veel aandacht 
besteed aan het goed ontsluiten van de voorliggende voorzieningen. In de kernen Goirle en Riel bestaan 
verschillende laagdrempelige voorzieningen die ouderen, chronisch zieken en gehandicapten in staat stellen 
zelfredzaam te blijven en deel te blijven nemen aan de maatschappij. Ook vanuit Back 2 Basics en de Wmo 
wordt hier in geïnvesteerd. Onderzocht wordt hoe deze voorzieningen beter bekend te maken en te ontsluiten 
voor deze groep mensen. 
 
De tegemoetkomingen voor de maaltijdvoorziening en de sociale alarmering blijven bestaan, vooral uit preventief 
oogpunt. Inwoners die een indicatie hebben voor (een van) beide, krijgen hier ook in 2015 en verder een 
tegemoetkoming voor de meerkosten, zij het binnen de individuele bijzondere bijstand. Net als in het verleden is 
de draagkrachtregeling hierop niet van toepassing. 
 
De gemeente Goirle is zich er van bewust dat (verborgen) armoede voorkomt onder ouderen, en dat ook 
chronisch zieken en gehandicapten bepaalde meerkosten hebben. Daarom biedt Goirle haar minima dan ook een 
ruimhartige tegemoetkoming in de maandelijkse zorgpremie van de collectieve aanvullende zorgverzekering. 
Deze aanvullende zorgpakketten bieden goede tegemoetkomingen voor de meest voorkomende meerkosten. De 
collectieve zorgverzekering is een voorliggende voorziening.  
 
 
 

 

 

 

 
 

Inkomensgrens en draagkrachtregeling 
Het college is bevoegd regels te stellen voor de inkomensgrens en draagkrachtberekening voor het 
minimabeleid. Is het inkomen hoger dan de vastgestelde inkomensgrens, dan kan een draagkrachtbepaling van 
toepassing zijn. 
 
Bij het toekennen van bijzondere bijstand is er sprake van maatwerk. Het wordt verstrekt voor noodzakelijke 
uitgaven die gemaakt worden als er sprake is van uitgaven die voortkomen uit bijzondere omstandigheden, en 
de voorliggende voorzieningen en het inkomen niet toereikend zijn. 
Zoals eerder uiteengezet kan de gemeente binnen de bijzondere bijstand geen tegemoetkoming verstrekken voor 
kosten die niet noodzakelijk zijn en / of niet voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Goirle blijft 
tegemoetkomen in de kosten die gemaakt worden voor de participatie van kinderen, met uitzondering van 
internetkosten. Tegemoetkomingen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten ten gunste van 
participatie zijn niet meer te verantwoorden binnen de kaders van de bijzondere bijstand. Hun kosten om deel te 
kunnen nemen aan bijvoorbeeld sportieve of culturele activiteiten zijn niet hoger dan voor onze overige 

Beslispunt 3 
 
De raad stemt in met: 

- het blijven bieden van tegemoetkoming voor de meerkosten van geïndiceerde sociale 
alarmering en maaltijdvoorzieningen; 

- het opstellen van een voorstel voor het beter ontsluiten van de voorliggende voorzieningen 
t.b.v. participatie van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten; 

- het opheffen van de Solidariteitsregeling ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. 
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inwoners. Voor de meerkosten in verband met medische kosten voor ouderen, chronisch zieken of 
gehandicapten biedt de gemeente Goirle een collectieve aanvullende zorgverzekering.  
De gemeente Goirle streeft ernaar niet in te leveren op het minimabeleid. Om tegemoet te komen aan de 
bovenstaande wijzigingen die zijn ingegeven door de wettelijke kaders van de bijzondere bijstand, is het een 
mogelijkheid de inkomensgrens voor de individuele bijzondere bijstand (waaronder ook het kindpakket valt) te 
verruimen naar 120% van de geldende norm. Daarmee kiest Goirle er ook voor om de beschikbare middelen in te 
zetten voor een grotere doelgroep dan voorheen. We gaan er vanuit dat door de inkomensgrens voor de 
individuele bijzondere bijstand te verhogen naar 120%, alle inwoners, inclusief de pensioengerechtigden, 
chronisch zieken of gehandicapten met een laag inkomen voldoende ondersteuning krijgen als zij onverwacht 
bijzondere kosten hebben. 
 
Inwoners die een inkomen hebben van meer dan 120% van de voor hen geldende norm, kunnen ook in de 
toekomst een beroep blijven doen op de minimavoorzieningen. Omdat zij meer inkomen hebben, moeten zij een 
deel van dit meerinkomen zelf aanwenden als eigen bijdrage. Met het verhogen van de inkomensgrens wordt 
ook de bestaande draagkrachtregeling versimpeld. Het inkomen van de groep mensen die hieronder valt, is 
dusdanig dat zij - net als voorheen - 50% van hun meerinkomen op jaarbasis kunnen bijdragen in de kosten. Door 
met deze draagkrachtregeling te werken, beperkt Goirle de inkomensval voor mensen die vanuit de uitkering 
beginnen met werken en een laag inkomen hebben.  
 
Omdat de wetgeving per 1 januari 2015 verandert, veranderen ook de bijstandsnormen zoals we die kenden. 
Allereerst wordt de kostendelersnorm ingevoerd. Goirle kiest ervoor om voor bijzondere bijstand uit te gaan van 
de norm zonder rekening te houden met eventuele kostendelers. Er bestaat namelijk alleen recht op bijzondere 
bijstand als er sprake is vanuit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten. Eventuele te 
delen kosten doen aan de bijzondere kosten op zichzelf niet af. Deze individuele bijzondere kosten kunnen niet 
direct of indirect worden afgewenteld op willekeurige derden, met wie wel algemene kosten kunnen worden 
gedeeld.  
Voor het vaststellen van de draagkracht voor het recht op minimavoorzieningen, geldt voor echtparen de 
gehuwdennorm (art 21. b van de Participatiewet). De norm voor alleenstaande ouders verdwijnt. Zij vallen per 
2015 onder de norm voor alleenstaanden en dat is 70% van de gehuwdennorm. De consequentie is dat de 
inkomensgrens voor werkende alleenstaande ouders die onder de minima vallen, lager is dan in 2014. Dit is te 
rechtvaardigen omdat het inkomen van de werkende alleenstaande ouder hoger is geworden dankzij de 
alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget. Dit hogere inkomen, is ruim hoger dan het verlies in de 
potentiele tegemoetkomingen van het minimabeleid. 
 
 
 

 

 

 

 

Individuele inkomenstoeslag 
De langdurigheidstoeslag wordt per januari 2015 vervangen door de individuele inkomenstoeslag. De 
'Verordening individuele inkomenstoeslag 2015' is eind 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. De criteria 

Beslispunt 4 
 
De raad stemt in met: 

- het verhogen van de inkomensgrens voor de individuele bijzondere bijstand van 110% naar 
120% van de geldende norm; 

- het vaststellen van de draagkracht voor de individuele bijzondere bijstand voor inwoners met 
een inkomen hoger dan 120% van de geldende norm op 50% van het meerinkomen op 
jaarbasis; 

- het buiten beschouwing laten van de kostendelersnorm voor het minimabeleid. 
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voor 'langdurig' en 'laag inkomen' zijn hetzelfde gebleven. Nieuw is de nadere uitwerking van 'de krachten en 
bekwaamheden van de persoon' en 'de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering 
te komen'. Deze zijn in december 2014 opgenomen in beleidsregels en vastgesteld door het college. 
De wettelijk bepaalde grens van de individuele inkomenstoeslag vervalt, toch  houdt Goirle vast aan de 
inkomensgrens van 110% van de geldende norm. Dit doen we omdat deze toeslag een ander karakter kent dan 
de rest van de bijzondere bijstand. De inkomenstoeslag is inkomensondersteuning zonder dat daar daadwerkelijk 
gemaakte kosten tegenover hoeven te staan. Goirle vindt het erg belangrijk de prikkel te behouden om meer 
inkomsten te genereren via werk.  

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 
De kwijtschelding gemeentelijke heffingen voor het gebruik rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de 
hondenbelasting blijft bestaan. 
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 norm per 1 januari 2016 in aanmerking te laten komen 
voor kwijtschelding van enkele gemeentelijke heffingen. 

Schulddienstverlening 
Schulddienstverlening is een belangrijk onderdeel van het minimabeleid. Veel inwoners met (dreigende) 
problematische schulden, hebben moeite om rond te komen. De schuldenproblematiek is niet alleen een risico 
voor de inwoners met lagere inkomens. Door de ontwikkelingen van de laatste jaren binnen o.a. de economie, de 
arbeidsmarkt en de huizenmarkt zijn ook veel tweeverdieners en inwoners met hoge(re) inkomens in de 
financiële problemen geraakt. In voorgaande jaren is de gemiddelde schuldenlast en het aantal schuldeisers per 
schuldenaar sterk gestegen.  
Boven alles is voortzetting van de huidige intensieve aanpak van integrale schulddienstverlening vereist. Op 28 
oktober 2014 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan Schulddienstverlening 2015 - 2017 vastgesteld. Het feit 
dat schulddienstverlening een eigen beleidsplan kent, is wettelijk verplicht maar doet ook recht aan het belang 
dat de gemeente Goirle hecht aan dit onderwerp. In november 2014 heeft het college het Preventieplan 
schulddienstverlening 2014 - 2017 vastgelegd. Daarin is opgenomen welke inzet, in samenwerking met de 
kernpartners, gepleegd wordt om schuldenproblematiek te voorkomen of snel te signaleren.  
Het is belangrijk op te merken dat ook binnen de schulddienstverlening activerende gesprekken worden gevoerd 
met klanten, conform de bekende ‘kanteling’. Klanten zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun financiële 
situatie. Samen wordt besproken welke inzet de klant zelf kan plegen, waar de omgeving een rol kan spelen en 
in het uiterste geval: welke voorzieningen de gemeente biedt. 
Ook binnen de schulddienstverlening wordt doorlopend gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Het beleidsplan 
schulddienstverlening wordt conform de eigen beleidscyclus geëvalueerd. Uiteraard wordt daarbij steeds de 
verbinding met het minimabeleid gelegd. 
 

Financiën 2015 
Uit onderstaande gegevens van BS&F3 blijkt dat de doelgroep tot 120% van het sociaal minimum 40% hoger is 
dan die van 110% van het sociaal minimum. We moeten echter onthouden dat de huidige draagkrachtregeling 
nu ook de mogelijkheid biedt voor klanten tot 120% (en zelfs hoger) een beroep te doen op bijzondere bijstand. 
Een deel van deze doelgroep kennen wij dus al.  
  

3 BS&F levert advies- en onderzoeksdiensten op het gebied van sociale zekerheid en zorg. Met name beleidsadvisering en 
benchmarking. 
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Gegevens BS&F 2014 (Stimulansz minimascan 2014) 

Inkomen sociaal minimum 110% 120% 130% 
Omvang doelgroep (18+) 1000 1400 1800 
 
De voorgestelde beslispunten leiden voor de verschillende regelingen tot meer of minder uitgaven. De 
verwachting is dat de kosten als volgt zullen wijzigen: 
 
Meer uitgaven individuele bijzondere bijstand n.a.v. hogere 
inkomensgrens 

(excl. meer uitgaven kosten samenhangend met opvang 
vluchtelingen ad € 19.000,00) 

 
€ 19.500,00 

Meer uitgaven kindpakket  € 4.500,00 
Meer uitgaven maaltijdvoorziening € 2.500,00 
Minder uitgaven S-regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen -/- € 13.500,00  
Per saldo meer uitgaven € 13.000,00 

 
 
In bijlage 1 Financiële onderbouwing is dit nader uitgewerkt. Voor een inzicht in de te verwachte kosten van 
2015, is per regeling een inschatting van de kosten gemaakt, behorend bij de voorstellen die hierboven gedaan 
zijn. Steeds is onderbouwd hoe het begrote bedrag tot stand is gekomen. Ontwikkelingen die van invloed zijn op 
een stijgend of dalend aantal toekenningen zijn daarin meegenomen. Daar waar dit zinvol is, is rekening 
gehouden met een grotere potentiele doelgroep. Er is geen rekening gehouden met de autonome stijging van het 
aantal aanvragen bijzondere bijstand. 
 
De totale kosten zijn te vatten in het volgende kostenoverzicht voor 2015: 
 

Verwachte kosten voor minimabeleid 2015 

Individuele bijzondere bijstand (excl. kindpakket) € 226.345,00 

Kindpakket € 38.000,00 

Collectieve aanvullende verzekering € 124.200,00  

Individuele inkomenstoeslag € 59.000,00 

Gemeentelijke kwijtschelding n.v.t. 

Schulddienstverlening € 152.900,00  

 

Uitvoeringskosten 
De verwachting is dat de uitvoeringskosten voor de bijzondere bijstand gaan stijgen. Categoriale toekenningen 
zijn niet meer mogelijk en alle aanvragen voor de bijzondere bijstand moeten individueel getoetst worden. Ook 
zal de verhoging van de inkomensgrens leiden tot een hoger aantal aanvragen, zoals ook bij de collectieve 
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aanvullende zorgverzekering verwacht wordt. Deze extra belasting voor de uitvoering is niet meegenomen in de 
begroting voor 2015. Met een efficiënte manier van inzet van de website www.berekenuwrechtplus.nl 
verwachten wij dat dit opgevangen kan worden binnen de bestaande formatie.  
 

Evaluatie 
Het minimabeleid wordt geëvalueerd in de reguliere beleidscyclus. Omdat 2015 een jaar is waarin veel en grote 
veranderingen plaatsvinden in het sociale domein, houden we goed vinger aan de pols dat er geen schrijnende 
gevallen voorkomen. Ook zorgen we dat als de praktijk vraagt om aanpassing, we daar snel naar handelen. Dit 
nemen we vervolgens mee in de reguliere beleidscyclus.   
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Bijlage 1: Financiële onderbouwing 
 
Voor de kostenberekening van 2015 zijn de volgende aannames gedaan: 

- de inkomensgrens wordt verhoogd van 110% naar 120% van de geldende norm; 
- niet alle kostenposten zullen naar rato stijgen: sommige posten betreffen tegemoetkomingen aan alleen 

bijstandsgerechtigden waarbij de verwachting is dat de kosten in 2015 om en nabij gelijk blijven; 
- tot eind 2014 deden inwoners met een inkomen tot 120% ook al een beroep op bepaalde 

voorzieningen, zij kenden een draagkrachtregeling van 25% van hun meerinkomen. De eigen 
draagkracht komt met de nieuwe inkomensgrens voor alle inwoners met een inkomen tot 120% te 
vervallen.  

- de draagkrachtberekening voor de inwoners met een inkomen vanaf 120% van de norm blijft gelijk: 
daar zijn dus geen meerkosten te verwachten. 

- omdat in 2014 inwoners met een inkomen tot 120% ook al een beroep konden doen op de bijzondere 
bijstand, verwachten we niet dat het aantal (nieuwe) aanvragers in 2015 naar rato met de uitbreiding 
van de doelgroep stijgt. Wel zal het aantal iets toenemen. 

- er is geen rekening gehouden met de autonome stijging als gevolg van oplopende werkloosheid; 
- een eventuele stijging van het klantenbestand door het opgaan van de nieuwe instroom SW- en 

Wajongpopulatie die per 2015 onder de Participatiewet vallen, is hier niet meegewogen. Door de 
nieuwe instroom zal het aantal  bijstandsgerechtigden de komende jaren wel gaan stijgen. Omdat dit 
een groeimodel is en we het eerste jaar geen hele grote instroom vanuit deze doelgroepen verwachten, 
is nu geen rekening gehouden met deze stijging.  

- de taakstelling voor de opvang van statushouders stijgt sterk in 2015. In 2014 heeft Goirle 19 
statushouders opgevangen. De taakstelling voor de eerste 6 maanden in 2015 is ook 19. We gaan uit 
van een uiteindelijk taakstelling van 38 in heel 2015, al blijft dat een inschatting. Bepaalde 
kostenposten zijn 1 op 1 gerelateerd aan tegemoetkomingen voor statushouders. Deze posten zijn voor 
2015 verdubbeld. Dit heeft overigens geen enkele relatie met het verhogen van de inkomensgrens - 
statushouders krijgen een bijstandsuitkering. 

- de cijfers waarmee is gerekend, zijn de gemaakte kosten van 1 januari 2014 tot 17 november 2014. 
Het is niet de verwachting dat in de laatste 6 weken van 2014 nog aanvragen met hoge 
tegemoetkomingen binnenkomen. Daarom is met deze cijfers gewerkt en zijn bedragen naar boven 
afgerond.  

- de maaltijdvoorziening is individuele bijzondere bijstand, maar deze kosten worden in het grootboek 
apart opgenomen. Daarom wordt deze post hieronder ook apart benoemd. 

- bijzondere bijstand is en blijft een open einde regeling. 
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Individuele bijzondere bijstand 

 
 2014 (1-1 t/m 17-11) 2015 
Posten met verwachte groei n.a.v. verhogen inkomensgrens 
Woonkosten tot de huurgrens 
(schatting nav stijging aantal BBZ) 

€ 44.376,00 € 50.000,00 

Sociale alarmering (20% groei) € 6.528,00 € 7.834,00 
Rechtsbijstand (o.a. 
advocaatkosten) 

€ 15.916,00 € 20.000,00 

Overige niet-indeelbare kosten 
(verwachte stijging) 

€ 13.853,00 € 17.000,00 

Overige kosten maatschappelijke 
zorg (o.a. bewindvoering) 

€ 20.734,00 € 23.000,00 

Rente/ aflossing krediet (groei 
aantal statushouders) 

€ 5.350,00 € 10.700,00 

Kosten inrichting huisraad (groei 
aantal statushouders) 

€ 13.627,00 € 27.254,00 

TOTAAL € 120.384,00 € 155.788,00 
(€18.977,00 hiervan is niet 
gerelateerd aan de verhoging 
van de inkomensgrens) 

 
Posten zonder expliciet te verwachten groei omdat het bijv. voornamelijk bijstandsgerechtigden betreft: voor 
deze posten houden we rekening met een groei van 5% i.v.m. het verhogen van de inkomensgrens 
 2014 (1-1 t/m 17-11) 2015 
Zak & kleedgeld 9.899 9.899 
Waarborgsom 675 675 
Verwarming/verlichtingskosten 640 640 
Toeslag boven de norm 2.865 2.865 
Overige vervoerskosten 420 420 
Overige opvang 553 553 
Overige medisch/paramedisch 400 400 
Overige woonvoorziening 246 246 
Overige kosten huishouding 286 286 
Overige kosten financiële 
transacties 

177 177 

Overige algemeen levensbehoeften 3.460 3.460 
Opname ziekenhuis 150 150 
Kosten tandarts 1.159 1.159 
Kosten specialist 200 200 
Kosten identificatie 437 437 
Kleding/schoeisel 657 657 
Kinderopvang niet 
uitstroombevorderend 

1.680 1.680 

Hulpmiddelen, niet zijnde bril 119 119 
Geneesmiddelen 54 54 
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Bril 589 589 
Aanv. bijstand belast (De Bocht) 29.128 29.128 
Aanv. bijstand <21 (De Bocht) 193 193 
TOTAAL (5% groei) € 53.987,00 € 56.686,00  
 
Maaltijdvoorziening 
(laatste 6 weken niet meegeteld) 
(20% groei) 

€ 11.559,00 € 13.871,00 

 
 

Solidariteitsregeling kinderen / kindpakket 
 

 2014 (1-1 t/m 17-11) 2015 
Computerregeling 10 toekenningen = € 8.127,00 10 toekenningen = € 8.127,00 
Studiekosten kinderen 
(starterspakket VO) 

8 toekenningen = € 2.964,00 10 toekenningen = € 3.705,00 

Solidariteitsregeling/ sport en 
cultuur kinderen 

132 toekenningen = € 22.384,00 150 toekenningen = € 25.436,00 

TOTAAL € 33.472,00 € 38.000,00 
 

 
In de regel komen er in de maand december weinig tot geen aanvragen meer voor de solidariteitsregeling 
kinderen. Daarom rekenen we voor de schatting van de kosten voor 2015 met dit bedrag. Internetkosten 
worden per 2015 niet meer vergoed, de verwachting is echter niet dat de meerkosten, en dus de declaraties, 
voor deze groep afneemt.  
 
Alleen de computerregeling kent een draagkracht voor inwoners met een inkomen tot 120% of hoger. De 
overige regelingen niet. De verwachting is dat voornamelijk de kosten voor het participatiedeel iets zullen 
stijgen, maar niet met 40% conform de stijging van de potentiele doelgroep. Omdat de aanvragen van de laatste 
6 weken in 2014 niet zijn meegenomen in de bovenstaande gegevens, ronden we het bedrag af naar boven.  
 
Kinderen Vooruit kent als pilot tot eind 2015 een eigen budget. Omdat deze al belegd is, is dat niet 
meegenomen in deze berekening.  
 
Samenvattend komt het bovenstaande neer op: 
 2014 2015 
Individuele bijzondere bijstand 
meerkosten na verhoging 
inkomensgrens 

€ 120.384,00 € 155.788,00 
(€18.977,00 hiervan is niet 
gerelateerd aan de verhoging van 
de inkomensgrens) 

Individuele bijzondere bijstand - 
(5% groei) 

€ 53.987,00 € 56.686,00  

Maaltijdvoorziening (20% groei) € 11.559,00 € 13.871,00 
Kindpakket € 33.472,00 € 38.000,00 
   
TOTALE KOSTEN individuele 
bijzondere bijstand 

€ 219.402,00  € 264.345,00 
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De meerkosten individuele bijzondere bijstand voor 2015 zijn € 44.943,00 hoger. De hoge taakstelling voor de 
opvang van statushouders leidt tot verwachte meerkosten van €18.977,00. Dit is niet gerelateerd aan de 
verhoging van de inkomensgrens. Dit betekent dat door het verhogen van de inkomensgrens naar 120% van de 
geldende norm, de meerkosten uitkomen op € 25.966,00.  
 
 

 
Solidariteitsregeling ouderen, chronisch zieken en gehandicapten 

 
 2014 (1-1 t/m 17-11) 2015 
Minimabeleid gehandicapten € 580,00 (4) - 
Minimabeleid chronisch zieken € 4.729,00 (33) - 
Minimabeleid ouderen € 8.371,00 (53) - 
TOTAAL € 13.680,00 € 0,00 
 
Circa € 8.000,00 werd via de categoriale verstrekking uitgekeerd voor de vervoersvoorziening op basis van de 
regiotaxipas.  
 
 

 
Collectieve aanvullende zorgverzekering 

 
 2014 2015 
CZ en VGZ € 44.352,004 € 124.200,00 
 
De collectieve aanvullende verzekering wordt per 2015 aangeboden aan minima met een inkomen tot 120%. De 
gemeente Goirle ambieert een groei in het deelnemersaantal van 231 naar 450 deelnemers. De gemeentelijke 
bijdrage in de maandelijkse premie is vastgesteld op € 23,00 p.p.p.m.  
 
 

 
Langdurigheidstoeslag 2014/ individuele inkomenstoeslag 2015 

 
 2014 (1-1 t/m 17-11)  2015 
Alleenstaanden € 25.816,00 (69 toekenningen)  
Alleenstaande ouders € 20.620,00 (43)   
Gehuwden € 12.265,00 (23)   
TOTAAL € 58.701,00 € 59.000,00 
 
De Individuele inkomenstoeslag in 2015 zal om en nabij aan eenzelfde aantal mensen uitgekeerd worden. Zoals 
gezegd wordt de autonome stijging niet meegenomen in deze afweging. Het feit dat de inkomenstoeslag 
getoetst zal gaan worden op basis van vaardigheden, bekwaamheden en de verrichte inspanning om te komen 
tot inkomensverbetering, zal leiden tot een lichte daling van het aantal toekenningen. De toeslagbedragen 
stijgen per 2015 heel licht omdat deze zijn gerelateerd aan de bijstandsnormen. Alleenstaande ouders vallen per 
2015 onder de norm van de alleenstaanden. Dit betekent dat enkele van hen geen recht meer hebben op de 

4 De gemeentelijke bijdrage in 2014 is € 16,00 p.p.p.m. Met 231 deelnemers komen de kosten dan op € 44.352,00. 
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individuele inkomenstoeslag. Deze aantallen zijn echter erg klein in Goirle en zullen weinig invloed hebben op de 
te verwachten kosten van de individuele inkomenstoeslag. 
Gezien de bovenstaande ontwikkelingen, blijven de te verwachten kosten voor 2015 ongeveer gelijk. 
 
 

 
Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 

1-1-2014 / 31-10-2014 
Rioolheffing gebruik 197 personen € 7.695,32 
Afvalstoffenheffing 197 € 33.102,96 
Hondenbelasting 44 € 2.901,60 

TOTAAL: € 43.699.88 
 
Het beleid voor de kwijtscheldingen gemeentelijke heffingen valt onder het cluster Sociale Zaken van 
Maatschappelijke Dienstverlening, het wordt financieel gezien echter onder Realisatie en Beheer gepresenteerd. 
De uitvoering wordt gedaan door Cannock Chase. De kosten hiervoor zijn verdisconteerd in de verschillende 
belastingen. Omdat de kosten niet direct onder het minimabeleid vallen, worden de verwachte uitgaven niet 
nader opgenomen in het kostenoverzicht van het minimabeleid voor 2015 en verder.  
  
 

 
Schulddienstverlening  

 
 2015 
Preventie en technische 
schuldsanering 

€ 152.900,00 

 
In de meerjarenbegroting is een bedrag van € 152.900,00 opgenomen voor schulddienstverlening.  
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Bijlage 2: Inkomensgrens en draagkrachtregeling minimabeleid 
 

 
Inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende norm 

 
Norm echtpaar (art 21b Participatiewet) Norm alleenstaande (art. 21a Participatiewet 

 
 

draagkrachtregeling 
 

<120% geldende norm >120% geldende norm 
geen draagkracht 50% van het meerinkomen op jaarbasis is draagkracht 

Daadwerkelijk gemaakte kosten: 
Vergoedingen worden verstrekt op basis van declaraties van daadwerkelijk gemaakte kosten.  

Vermogen:  
Spaargelden, aandelen, effecten, eigen woning etc. Een gedeelte wordt vrijgelaten. 

Eigen woning:  
- Voor mensen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd wordt het vermogen in het eigen bewoonde 

huis niet meegenomen. Dit vermogen is namelijk niet aan te wenden voor de bijzondere kosten; 
- mensen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd hoeven het vermogen in de eigen bewoonde 

woning niet aan te wenden voor bijzondere kosten, mits de hoogte van de bijzondere kosten lager is 
dan 1,5 keer de voor deze persoon geldende norm (voor één maand). 

Duurzame gebruiksgoederen:  
O.a. bankstel of wasmachine, hiervoor wordt in uitzonderlijke situaties bijzondere bijstand verleend in 
de vorm van een lening die in principe volledig moet worden terugbetaald. 

Woonkosten: 
Indien persoon niet in aanmerking komt voor (volledige) huurtoeslag kan in bijzondere gevallen 
bijzondere bijstand worden verleend. Hierbij wordt de volledige ruimte in het inkomen boven het 
sociaal minimum in aanmerking genomen. 

Sociale activering en maaltijdvoorziening: 
Beide vormen van individuele bijzondere bijstand worden op indicatie verstrekt. Hiervoor is de 
draagkrachtregeling niet van toepassing. Wat betreft de sociale activering biedt de uitgebreide 
collectieve aanvullende zorgverzekering onder bepaalde voorwaarden een vergoeding voor de 
abonnementskosten, in die gevallen is dit een voorliggende voorziening en wordt er alleen een 
tegemoetkoming verstrekt in de aanlegkosten.  

Kindpakket: 
Alleen op de computerregeling en Kinderen Vooruit is de draagkrachtregeling van toepassing. 
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Bijlage 3: Overige regelingen minimabeleid 
Inkomensgrens is 120% van de geldende norm, tenzij anders wordt vermeld. 
De draagkrachtregeling is niet van toepassing, tenzij anders wordt vermeld. 
 
Kindpakket 1. regeling voor starters 

voortgezet onderwijs 
Rugzak/boekentas, fiets, 
schoolbenodigdheden, ouderbijdrage 

  Eenmalig tot max. € 260,00 
 2. computerregeling v.a. groep 

7 basisonderwijs 
1 computer per gezin (bij geen computer of 
ouder dan 4 jaar) 

  In natura, draagkrachtregeling 
 3. participatieregeling kinderen  

 
Contributie sport en samenhangende kosten 
Deelname schoolactiviteiten (kamp, reis, vaak 
in ouderbijdrage gevat) 
Deelname jeugdvakantieweek 
Kosten peuterspeelzaal 
Kosten zwemles/ abonnement  
Lidmaatschap hobbyclub en samenhangende 
kosten 

  Max. € 250,00 per jaar 
Uitruilbaar binnen het gezin 

Collectieve 
zorgverzekering 

Tot 120% van de norm , tot 130% 
wel toegang maar geen 
gemeentelijke bijdrage 
 

Aangeboden door CZ en VGZ. 
 

Individuele 
inkomenstoeslag 

Tot 110% van de norm. 

Kwijtschelding 
gemeentelijke 
heffingen 

Tot 100% van de norm. 

Schulddienstverlening Zie beleidsplan Schulddienstverlening 2015-2017. 
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