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Betreft: advies  minimabeleid 2017-2021 
 
Geacht College, 
 
De Participatieraad Wmo heeft op 18 januari het minimabeleid besproken.  
Wij formuleren in deze brief ons advies over het collegevoorstel inzake het armoedebeleid. We zijn in 
een vrij vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van de onderliggende nota Minimabeleid 2017-
2021 en dat heeft geleid tot een goede samenwerking ter zake met de betrokken ambtenaren, 
waarvoor onze waardering.  
Wij hebben reeds geadviseerd  ten aanzien van de Startnotitie Minimabeleid. In deze nota vinden we 
verschillende van onze aanbevelingen terug. 
In de nota en raadsvoorstel staan bedragen en percentages genoemd. En die zullen we zeker in de 
beleidsregels terug vinden. Dat is begrijpelijk.  Maar toch adviseren we u dringend één van de 
principes van de transities, te weten maatwerk, niet uit het oog te verliezen. Het gaat er immers om 
te voorkomen dat burgers in armoede geraken en hen die al in een armoedesituatie zitten te 
begeleiden uit deze situatie te komen. 
  

1. De Participatieraad vindt het minimabeleid van groot belang omdat daarmee bijgedragen 
kan worden aan de mogelijkheden van inwoners om mee te doen in onze samenleving. En 
meedoen in onze samenleving is bevorderlijk voor het welzijn en de financiële 
zelfstandigheid van burgers en omgekeerd. 

2. De voorstellen van het college richten zich op de groep inwoners die een inkomen heeft op 
of rond het sociaal minimum, uitgedrukt in inkomenstermen. Het is duidelijk dat het 
voorgestelde minimabeleid voor die groep burgers van belang is. Maar ook voor een andere 
groep burgers geldt dat een penibele financiële situatie een belemmering kan zijn voor 
participatie in de samenleving, namelijk de groep die om de een of andere reden terecht 
gekomen is in een situatie waarin zij een beroep gedaan heeft op de gemeente om 
schuldhulpverlening. In 2013 heeft onze Participatieraad al geadviseerd over dit onderwerp 
naar aanleiding van een beleidsnota plus beleidsregels op dit gebied. In die nota is 
uitdrukkelijk en terecht aandacht besteed aan de noodzaak snel te handelen in met name die 
situaties waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken en dat is een parallel met de 
erkenning van het negatieve effect van armoede voor kinderen zoals dat in de nota minima- 
beleid wordt beschreven.  
In de nota schuldhulpverlening uit 2013 heeft het college expliciet een verband genoemd 
met het armoedebeleid, de Wmo en de toen nog bestaande WWB. Het verbaast ons dan ook 
dat noch in de beschrijving van de “armoedesituatie” in de nota noch in het raadsvoorstel 
van het college een link gelegd wordt tussen het armoedebeleid en het beleid inzake 
schuldhulpverlening. Op basis van afspraken die in notitie uit 2013 vermeld worden zou het 
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beeld compleet gemaakt kunnen worden. Het college heeft in 2013 immers wel onderzoek 
toegezegd naar achtergronden van mensen in de schuldhulpverlening. 

3. Inhoudelijk zou de link er in kunnen liggen dat de financiële situatie voor beide doelgroepen 
dezelfde negatieve effecten kan hebben en dat dus regelingen voor burgers met een laag 
inkomen ook van toepassing verklaard worden voor mensen die in de schuldhulpverlening 
zitten. 

4. De Participatieraad vindt dit een gemiste kans en pleit er voor verbinding te leggen tussen 
beide terreinen en voortaan één geheel aan de Gemeenteraad te presenteren. Concreet 
advies: bekijk dit jaar nog of de regeling uitgebreid moet worden naar schuldhulpverlening.  

5. De Participatieraad vindt het prima dat via extra inzet op communicatie gestreefd wordt naar 
een groter bereik van mensen uit de doelgroep, te weten de 200 leefeenheden die volgens 
onderzoek zeker al op/onder het minimum zitten, de door ons voorgestelde groep burgers in 
de schuldhulpverlening, zeker die met minderjarige kinderen, en een groep burgers die niet 
nader te beschrijven is, maar zeker wel bestaat.    

6. De Participatieraad apprecieert het dat het college voorstelt de inkomensgrens op te trekken 
naar 110 %, zoals wij ook al in 2014 adviseerden.  Bij de evaluatie in 2019 moet bekeken 
worden of deze inkomensgrens voldoende soelaas biedt. 

7. De Participatieraad adviseert indexering van bedragen voor de bijdrage sociale activiteiten 
die naar ons idee stammen uit 2004. 

8. De Participatieraad adviseert een ingangsdatum 1-1-2016.  
 

Met vriendelijke groeten 
namens  de Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek 
 
Leon Bertens 
Voorzitter 

 
 
 
 
 


