
 

 
 
 

 
 

 
Begroting 2016 
 
Toelichting minimabeleid  
 
Na de laatste raadsvergadering en enkele publi-
caties is er enige verwarring en onduidelijkheid 
over het minimabeleid. Dit riep ook vragen op bij 
mensen die de ChristenUnie een warm hart toe-
dragen. In ieder geval moet duidelijk zijn dat de 
ChristenUnie absoluut niet akkoord zal gaan 
wanneer gelden voor het minibeleid gebruikt 
gaan worden om andere gaten te dichten. En van 
een gesuggereerde greep van €55.000 uit de be-
groting voor het minimabeleid dus helemaal niet. 
Maar hoe zit het dan wel. Tijdens de raadsverga-
dering is een amendement ingediend waar 
€55.000 teruggebracht is van het minibeleid naar 
het budget WTCG (Wet tegemoetkoming chro-
nisch zieken en gehandicapten). Het geld hoorde 
daar en het terugdraaien was dan ook volkomen 
terecht volgens de CU-raadsleden.  
In het budget voor het minima beleid voor 2016 
zijn er voor de doelgroep uitbereidingen opge-
nomen voor de besteding van deze gelden. En 
mocht het zo uitkomen dat er (veel) geld over 
blijft, dan gaan wij in 2016 bezien waar uitberei-
ding of verandering van beleid nog wenselijk of 
noodzakelijk is. Het moet dan duidelijk zijn waar 
de regeling voor de mensen uit de doelgroep 
knelt. De suggestie van PP om voor de doelgroep 
de eigen bijdrage bij de collectieve verzekering te 
vergoeden tot 120% van de bijstandsnorm is voor 
de CU in ieder geval bespreekbaar en in beginsel 
acceptabel. 
Trouwens, er zijn meerdere redenen waarom de 
suggestie van die greep uit de begroting van het 

minimabeleid een onjuiste voorstelling van zaken 
is. 

• Beleidsmatig lijkt het er op dat het nieu-
we minimabeleid gaat passen binnen de 
budgetten. 

• Er is een afspraak binnen de raad, dat 
geld het uit te voeren (sociale of minima-
)beleid volgt. 

• In de najaarsnota 2015 staat voor de re-
serves voor het sociale domein waaron-
der het minimabeleid valt, een bedrag 
van €1,7mln. Mocht er noodzaak toe zijn, 
dan kan daar gebruik van worden ge-
maakt. 

• En mochten deze gelden nog te weinig 
zijn, dan is er nog een stroppenpot van 
€2,6mln en is er binnen de algemene 
middelen eveneens nog ruimte. 

Al met al kun je absoluut niet stellen dat er uit de 
begroting voor het minimabeleid geld “gestolen” 
is, zeker als je een bestedingsruimte hebt van om 
en nabij de €4,7mln. 
Het blijft natuurlijk wel noodzakelijk dat de “pot-
jes” gevuld blijven worden. Daarom heeft de CU 
het voorstel gedaan om de belasting op onroe-
rend goed (OZB) met 1% te verhogen. Op die 
manier blijven er voldoende middelen om een 
goed sociaal beleid te kunnen blijven voeren.  
Indien u eventueel nog vragen hebt over dit punt, 
dan zijn de CU raadsleden Johan Pennings en 
Hanny Noorman graag bereid om die te beant-
woorden. 
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