
Amendement      
Overgangsrecht Minimabeleid 2015 
 
De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen op 3 februari 2015, ter behandeling van het 
raadsvoorstel inzake de nota minimabeleid 2015-2018, 
 
Constaterende dat: 
Een aantal maatregelen in het voorstel Minimabeleid 2015-2018 negatief uitpakken voor de 
inwoners die gebruik moeten maken van het minimabeleid. 
 
Overwegende dat: 

• Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die gebruik moeten maken van regelingen voor 
de minima het financieel al moeilijk genoeg hebben om op een normale wijze deel te kunnen 
nemen aan onze samenleving; 

• Het kunnen deelnemen in het internetverkeer bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen; 
• De maatregelen wel heel abrupt worden ingevoerd terwijl mensen nog rekening houden met 

het toekenningsbeleid van de afgelopen jaren. 
 
Het  “Overgangsrecht Minimabeleid 2015” betreft:  
1. De Solidariteitsregeling ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. 
2. De tegemoetkoming van internetkosten voor kinderen. 
 
Aan het “Overgangsrecht Minimabeleid 2015”  de volgende voorwaarden verbinden: 

• Het overgangsrecht geldt alleen in en voor het jaar 2015, 
• Het overgangsrecht geldt alleen voor de bestaande en bekende klanten van 2014, 

ambtshalve en op aanvraag.  
• De Solidariteitsregeling ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt toegekend onder 

de huidige voorwaarden van de regeling; dus tot een inkomensgrens van 110 % 
• Internetkosten worden alleen vergoed onder de huidige voorwaarden voor de 

Solidariteitsregeling Kinderen , dus tot een inkomensgrens van 110 %. 
 
De kosten ten gevolge van dit voorstel voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten worden 
geraamd op dezelfde kosten als in 2014 is uitgeven voor de solidariteitsregeling: ongeveer € 13.500,-- 
Het nog voor een jaar vergoeden van de internetkosten voor kinderen zal niet leiden tot meerkosten 
in het Kindpakket.  De verwachting is dat die, na afschaffing van de internetvergoeding, via een 
andere weg alsnog worden ingediend. 
De incidentele kosten van € 13.500,-- kunnen gedekt worden uit het overschot voor de uitvoering 
van de Wet tegemoetkoming koopkracht lage inkomens. 
 
Besluit: aan het besluit toe te voegen: 
c. tot het Overgangsrecht Minimabeleid 2015, zoals verwoord in het amendement “Overgangsrecht 

Minimabeleid 2015” vanaf 1 januari 2015. 
d.  de begroting 2015 te wijzigen en de incidentele kosten van het Overgangsrecht Minimabeleid 

2015 van € 13.500,-- te dekken uit  het overschot van het budget voor de uitvoering van de Wet 
tegemoetkoming koopkracht lage inkomens. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Fractie Pro Actief Goirle 
Henk Gabriëls   
 



 
 
 


