
 

 

Aan College van Burgemeester en Wethouders, 
De Leden Commissie Welzijn, 
Sanne van Riel, beleidsmedewerkster Maatschappelijke dienstverlening 
 
 
Goirle, 6 januari 2015. 
 
Geacht College, 
 
Via een mailbericht van mevrouw van Riel van uw afdeling Maatschappelijke Dienstverlening,  
d.d. 16 december 2014, werden we uitgenodigd te reageren op het raadsvoorstel ‘Minimabeleid 
2015 - 2018’. 
Zoals al in het e-mailbericht al werd gesteld is door alle wijzigingen in het sociale domein de 
werkdruk zo groot geweest dat een eerdere aanlevering niet mogelijk was.  Hiervoor alle begrip al 
kunt u zich ook vast voorstellen dat door de feestdagen en vakanties van enkele leden het voor ons 
als belangenorganisaties niet eenvoudig is op een toch zo complexe materie op korte termijn een 
doordachte reactie te geven. 
Toch willen wij een poging doen.  
 

1. Algemeen. 
Onze indruk is dat het geformuleerde beleid ruimhartig en doelgericht is vanwege: 
- Het doel is om het huidige niveau van ondersteuning aan minima overeind te houden 
- De verhoging van de inkomensgrens voor de individuele bijzondere bijstand van 110% 

naar 120% gaat van de geldende norm 
- Een collectieve aanvullende zorgverzekering wordt aangeboden met een toegang voor  

inkomens van 120% van de geldende norm wat een verruiming is van de doelgroep 
- Ook deelname aan de collectieve zorgverzekering mogelijk is door minima met een 

inkomen hoger dan 120% van de geldende norm en lager dan 130% waardoor zij kunnen 
profiteren van de collectiviteitskorting 

- Het verbeteren van de ontsluiting van de voorliggende voorzieningen voor ouderen, 
gehandicapten en chronische zieken 

- Het voornemen om middels de beleidscyclus de vinger aan de pols te houden om 
schrijnende gevallen te voorkomen    

 
Een geheel van maatregelen en voornemens die vertrouwen geven in het minimabeleid voor 
nu en in de toekomstin. 
 

2. Is er toch nog iets te wensen? 
Jazeker zijn er nog wensen voor in bijzondere situaties. 
Een van zo’n bijzondere situatie is dat mensen nu geen beroep kunnen doen op de 
bijzondere bijstand terwijl zij bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid meer uitgaven voor 
ziektekosten hebben dan maximaal wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar terwijl 

 



zij qua inkomen voldoen aan de toetsingsnorm. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hoge kosten 
voor fysiotherapie bij ouderen en of zieken.  
 
Daarnaast ontstaat de vraag waarom het toetsingsvermogen niet wordt verhoogd gezien het 
feit dat de mensen toch al steeds meer gelden dienen te reserveren dan wel dienen te 
besteden aan de zorg?  
 
Gelden die de gemeente nu verkrijgt vanwege de beëindiging van de Cer- en Wtcg-bijdragen 
worden aangewend voor een collectieve aanvullende zorgverzekering. Op zich een goede 
regeling echter het effect hiervan is dat mensen met een inkomen net boven de gestelde 
norm hiervan de dupe zijn. Dit kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld vanwege hun beperking 
hoge kosten hebben door de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld zorg en verblijf.  Zij ontvangen 
geen compensatie van enkele honderden euro’s meer! Zou hiervoor geen individuele 
gemeentelijke maatwerkvoorziening voor ontwikkeld dienen te worden?  Kan een individuele 
voorziening zonder meer worden omgezet in een collectieve voorziening? 

 
Het verbeteren van de ontsluiting van de voorliggende voorzieningen voor ouderen, 
gehandicapten en chronische zieken kunnen we alleen maar van harte onderschrijven. 
Zoals eerder door ons is voorgesteld zou de informatievoorziening in de vorm van een 
actuele sociale kaart op de website www.goirle.nl/voormekaar hierin al een eerste bijdrage 
kunnen leveren.  Daarnaast is het van groot belang dat de algemene voorzieningen 
laagdrempelig zijn en financieel ook voor de kwetsbare burgers betaalbaar blijven. 
Als belangenorganisatie willen wij graag bij de ontwikkeling van verbeterpunten van de 
voorliggende voorzieningen meedenken. 

 

 Met het bovenstaande hebben wij getracht in een korte tijd te komen tot een afgewogen oordeel. 
Binnen de beschikbare tijd hebben wij het bovenstaande helaas niet met KBO-Riel kunnen 
afstemmen.  

Wij hopen dat u in uw ambitie van het overeind houden van het huidige niveau van ondersteuning 
van de minima zult slagen en dat mogelijke schrijnende situaties direct in goed overleg worden 
opgelost.  

Graag vernemen wij schriftelijk uw standpunt over de bovengenoemde punten. 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens KBO Goirle,                                    

Feliks de Vroomen    

Voorzitter KBO-Goirle   

http://www.goirle.nl/voormekaar

