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Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 

9 december 2014 3 februari 2015   1. Nota minimabeleid 2015 - 2018 
2. Advies van Platform Minima,  KBO 
Goirle en KBO Riel 

 
Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
De Wet maatregelen Wet werk en bijstand (WWB) die per januari 2015 van kracht is, heeft gevolgen voor het 
minimabeleid. De langdurigheidstoeslag wordt vervangen door de individuele inkomenstoeslag en het categoriaal 
verstrekken van bijzondere bijstand is niet meer toegestaan. Omdat het minimabeleid een samenhangend geheel 
betreft, is het pakket aan voorzieningen tegen het licht gehouden en worden beslispunten voorgelegd om te 
komen tot een eenduidig, laagdrempelig minimabeleid. 
 
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. 

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

- startersregeling voortgezet onderwijs; 
- computerregeling; 
- participatieregeling (internetkosten worden niet meer vergoed); 
- Kinderen Vooruit. 

Het kindpakket is aan ontwikkeling onderhevig. Zo zal er doorlopend aandacht zijn voor efficiëntere uitvoering 
en mogelijke uitbreiding van voorzieningen.  
 
Beslispunt 3: 
De raad stemt in met: 

- het blijven bieden van tegemoetkoming voor de meerkosten van geïndiceerde sociale alarmering en 
maaltijdvoorzieningen; 
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- 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. 
 
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. 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
De wijzigingen in het sociale domein en met name het minimabeleid vergroten de focus op maatwerk nog 
verder.  
 
2. Wat willen we bereiken? 
Een sociaal, toegankelijk en efficiënt minimabeleid, dat voldoet aan de gewijzigde wetgeving. 
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Om te komen tot een sociaal, toegankelijk en efficiënt minimabeleid, gaan we het volgende doen: 
- ondersteunen van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de inwoners;  
- onderzoeken of de participatievoorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten goed ontsloten 
zijn, of hoe verbetering mogelijk is; 
- het verhogen van de inkomensgrens van 110% naar 120% van de geldende bijstandsnorm en het bijstellen van 
de draagkrachtregeling;  
- uitbreiden van de collectieve aanvullende zorgverzekering voor minima; 
- behouden van de bestaande regelingen voor kinderen van 2 tot 18 jaar in het kindpakket (de internetkosten 
worden niet meer tegemoetgekomen); 
- tegemoetkoming in de meerkosten van sociale alarmering en maaltijdvoorziening op indicatie blijft bestaan; 
- opheffen van de Solidariteitsregeling ouderen, chronisch zieken en gehandicapten; 
- effectieve en efficiënte uitvoering; 
- zorgdragen voor een goede communicatie over de verschillende voorzieningen. 
 
4. Wat mag het kosten? 
Het verhogen van de inkomensgrens naar 120% van de geldende norm, het behouden van het Kindpakket en het 
laten vervallen van de Solidariteitsregeling ouderen, chronisch zieken en gehandicapten leiden tot meerkosten 
van € 13.000,00.  
In de algemene uitkering is op basis van de december-circulaire 2013 extra structureel geld beschikbaar gesteld 
voor de intensivering van het armoedebeleid. Het hogere bedrag voor 2014  is € 45.829,00 en voor de jaren na 
2014 is dat afgerond € 56.000,00. In de begroting en de meerjarenbegroting is structureel € 43.000,00 als 
gevolg daarvan aan meer lasten  voor minimabeleid meegenomen. 
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Het hogere bedrag van € 13.000,00 vanaf 2015 dat wel in de algemene uitkering is meegenomen is niet 
structureel als last meegenomen omdat nog niet duidelijk was of er extra geld voor het minimabeleid 
beschikbaar gesteld diende te worden. Het hogere bedrag in de algemene uitkering is toegevoegd aan de 
algemene middelen en zit dus in het batig begrotingssaldo 2015. 
Dat saldo bedraagt na de begrotingsbehandeling € 24.084,00 en is voldoende groot om het extra budget ad  
€ 13.000,00 hieruit te dekken. 
 
De gemeente Goirle krijgt in 2015 een hogere instroom van statushouders. De hieraan verbonden kosten van 
bijzondere bijstand worden geraamd op afgerond € 19.000,00. Bij de Burap zullen we afhankelijk van de 
concrete ontwikkelingen tot dat moment hier aandacht aan besteden en zo nodig het budget bijstellen. Deze 
ontwikkeling staat los van het nu voorliggende voorstel.  
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Het Platform Minima, KBO Goirle en KBO Riel zijn gevraagd te adviseren op de Nota Minimabeleid 2015 - 2018. 
In 2015 en verder zal er op gestructureerde wijze aandacht zijn om de bekendheid van het minimabeleid onder 
de inwoners te vergroten. 
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Nadat de Nota minimabeleid 2015 - 2018 is vastgesteld door de raad, wordt hierover gecommuniceerd aan de 
intermediairs en de inwoners.  
 
7. Fatale beslisdatum 
Zo spoedig mogelijk. De Wet maatregelen WWB is per 1 januari 2015 van kracht. 
 
8. Voorstel 
a. in te stemmen met de 4 beslispunten en de Nota minimabeleid 2015 - 2018 vast te stellen; 
b. de begroting 2015 hiervoor te wijzigen en het extra bedrag van € 13.000,00 te dekken uit de 
begrotingsruimte 2015. 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Machteld Rijsdorp, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-12-2014; 
 
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 13-01-2015; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

a. in te stemmen met de 4 beslispunten en de Nota minimabeleid 2015 - 2018 vast te stellen; 
b. de begroting 2015 hiervoor te wijzigen en het extra bedrag van € 13.000,00 te dekken uit de 
begrotingsruimte 2015. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 03-02-2015. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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