I

/ , Ggemeente

I

Eersel

Duizel
Eersêl
Knegsel
Steensel

Uwbriefvan
Uwkenmerk

Aande ledenvande WmoAdviesraad
Eersel
t.a.v.Mevr.R Castelijns-Corsten
Lupine11
5521MD EERSEL

31 oktober2014

Telefoonnummer
0497-531300
Bijlage(n)
-1-

Eersel,
d.d.
Onskenmerk

22 decembet2Q14
14.22379

Onderwerp

KadernotaMinimabeleid

Geachteleden,
BijbrieÍvan31 oktoberjl.hebbenwijvanu hetadviesontvangen
metbetrekking
tot de Kadernota
Minimabeleid
2015.Onscollegeheeftde inhoudvanuw adviesbeoordeeld
en eenreactieop de
onderdelen
treftu onderstaand
aan.
U bentvanmeningdatin artikel3.4.3vande Kadernota
naasthetCliëntenplatform
ISDde Kempen
ookde Adviesraad
Wmowordtbenoemd
vanhet
alsorgaandatbijde voorbereiding
en uitvoering
Minimabeleid
betrokken
wordt.Dezepassage
in de Kadernota
vanwege
opgenomen
de
doelstelling,
takenen bevoegdheden
die hetCliëntenplatform
ISDheeft.Onscollegeis hetmetu
eensdatde inhoudvande Kadernota
brederis danalleenbijzondere
bijstand
en dathierinook
aspecten
vande Wmoen de Participatiewet
aande ordekomen.Omdieredenis er danookvoor
gekozenom aanuw Adviesorgaan
eveneêns
advieste vragenoverde inhoudervan.
De tekstin paragraal
3.7.2 is op uw adviesaangepast
in diezin datiedereên
dieaanspraak
wil
makenop ondersteuning
vande WmoeenmeldingkandoenbijhetWmoloketvande eigen
gemeente.
Dedefinitie
vanparticipatie
in paragraaf
1.2.is zo bedoeld
datalsmensenniet(volledig)
D i i k1 5
participeren
er ondersteuning
vande gemeente
mogelijk
is om ditte bevorderen.
Hetis nietde
,.J;,;
te pretenderen
datditvooralleinwoners
tenvollemogelijk
is.
5520
aaEerser bedoeling
Hetonderscheid
tussenpUler1 en 2 is klein.In pijler1 is de voornaamste
doelstelling
het
stimuleren
vanparticipatie;
in piler2 is de voornaamste
doelstelling
hetflnancieel
ondersteunen
Íererax vanmensendiete makenhebbenmetextrakosten.
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Er is nietvoorgekozenom eenspecifiek
doelgroepenbeleid
in hetkadervanhetMinimabeleid
te
Emair
formuleren
omdatde doelgroepen
waarvoor
hetMinimabeleid
is geÍormuleerd
binnende Kempen
semeente@eerser.nr
te kleinvanomvangzijnom hiervoor
specifiek
beleidte maken.Vandaardatgekozenis voor
jlÏ'!l
maatwerk.
Juist
omdat
de
aantallen
cliënten
relatief
kleinzijn,is hetmogelijk
datISDde Kempen
...
^-_^
N100
1e^^
02684'8'01
maatwerk
biedtvoorde individuele
klantdiedatmaatwerk
nodigheeft.
KvK n.

11273265 De gemeenteraad
heeftop 16december
2014de Kadernota
Minimabeleid
2015vastgesteld
waarbiiis besloten
om de in de oorspronkelUke
notain paragraaf
3.3.opgenomen
inkomensnorm
"""'":ï:::::
(100%iaante passenin 105%vanàe bijstándsnorm.
óe valtgestelde
kàdernotaMinimabelêid
is
Í\r/68\c-0,,8;oor2ls als bijlage bij deze brlef gevoegd.
oe asr ngen
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Eersel
Wij hopenu hierbijvoldoendete hebbengeïnformeerd.
Als u nogvragenheeftoverde inhoudvan
dezebriefkuntu contactopnemenmetTrudyvan Hoefvan hetteamWelzijn,bereikbaar
onder
(0497)531
doorkiesnummer
376 of via het e-mailadres:
UAIi.gCÍ@CCEgLd.
groet,
Metvriendelijke
namensburgemeester
en wethoudersvan Eersel

fuevrouwN.P.U. Hendricks-van
Rooii
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