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Raadsnieuws
Minimabeleid verruimd naar
120% minimum inkomen

In de besluitvormende raadsvergadering van 28 maart vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven onder andere over het
Minimabeleid en de publicatieborden bij verkiezingen. Voor wethouder Nicole Ramaekers was het haar laatste raadsvergadering
in Veldhoven.

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de voorgestelde aanpassingen in het minimabeleid. De
VVD vond geen gehoor voor het door de fractie ingediende wijzigingsvoorstel.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een
eigen medium. De artikelen bevatten geen letterlijk verslag, maar
een impressie van de raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist in opdracht van de gemeente.

In het minimabeleid staat de
ondersteuning van de overheid aan mensen met een laag
inkomen beschreven. Het ging
de VVD-fractie om de voorgestelde verhoging van de inkomensnorm voor zowel de
meedoenregeling als de collectieve ziektekostenverzekering
van 110% naar 120% van het
minimuminkomen. Op dit moment wordt niet iedereen van
deze doelgroep bereikt. “Er is
veel onzeker in het minimabeleid. Bij ons is niet bekend hoe
groot de doelgroep uiteindelijk is als je deze uitbreidt, en
of de beschikbare middelen
dan wel toereikend zijn”, betoogde fractievoorzitter Daan
de Kort.
In het amendement van de
VVD stelde hij daarom een tussenstap voor: probeer eerst met
een intensiever communicatiebeleid een groter deel van de
doelgroep te bereiken die op
of onder 110% van het minimuminkomen zit. Als na een
jaar blijkt dat er dan nog steeds
voldoende financiële ruimte
is, verhoog dán de norm naar
120%.
‘KLIJNSMAGELDEN’
AL TOEGEZEGD
Het VVD-voorstel vond geen
enkele weerklank in de raad.
Ab Hofman en Karen Gielis
(beiden VSA) reageerden dat
de gemeente geen
financieel
risico
loopt, omdat de
zogeheten Klijnsmagelden van het
Rijk al voor dit
doel zijn toegezegd. CDA’er Ton

Ook in toekomst
aanplakborden bij verkiezingen
Zijn aanplakborden speciaal voor verkiezingen nog van deze tijd?
De VVD vond van niet en diende in de raad een motie in om ze
in het vervolg niet meer te plaatsen. De rest van de raad vond dat
toch niet zo’n goed idee.

Bolsius merkte op dat velen met
een inkomen tot 110% van het
minimuminkomen geen beroep
doen op de regeling. “Het is
een illusie om te denken dat je
de hele doelgroep bereikt. Dus
blijft er altijd geld over. Als raad
willen we toch dat het minimabeleid zo goed mogelijk wordt
uitgevoerd.” Ingrid Hartlief
(D66) sloot zich daarbij aan.
Daan de Kort bleef het proberen. “Maar laten we toch eerst
een jaar lang proberen meer
mensen uit de 110%-groep te
bereiken.” Fractiegenoot Ad
van den Oever viel hem bij.
“Ook het college kan bij benadering geen aantallen geven
van mensen die zich melden
als het minimabeleid verruimd
wordt. Dan is het toch logisch
om eerst de zoektocht naar de
oorspronkelijke doelgroep te intensiveren?”
Wethouder Mariënne van Dongen (GBV) wist uiteindelijk vrij
eenvoudig de neuzen dezelfde
kant op te krijgen. Momenteel
maken 293 mensen gebruik van
de meedoenregeling en hebben

463 personen een collectieve
ziektekostenverzekering, van
de in totaal 2183 huishoudens
in Veldhoven met een inkomen
van 110% van het sociaal minimum. “Als we erin slagen
om de beoogde doelgroep met
10% uit te breiden, hebben we
het al verschrikkelijk goed gedaan.”
“We willen voorkomen dat
mensen met een laag inkomen
zorg gaan mijden, en we willen er voor zorgen dat iedereen
meedoet in de maatschappij”.
Met haar inzicht in de beschikbare budgetten kon zij de VVDfractie gerust stellen. “Ervaring
leert dat we altijd geld overhouden. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter. Ook als we
de doelgroep uitbreiden naar
120% van het minimuminkomen, blijft er geld over.”
En met die toezegging besloot
de VVD - na een korte schorsing - het amendement in te
trekken. Alle raadsleden gingen vervolgens akkoord met de
aanpassingen van het minimabeleid.

Complimenten voor
vertrekkend wethouder
Hoewel haar eigenlijke afscheid pas op 19 april is, stond de gemeenteraad in zijn laatste besluitvormende raadsvergadering toch even stil bij het naderende afscheid van wethouder Nicole
Ramaekers. Op 9 mei wordt zij geïnstalleerd tot burgemeester van Gulpen-Wittem in Limburg.
Namens de raad stak VSAfractievoorzitter en partijgenoot Ab Hofman de loftrompet over het tienjarige
wethouderschap van Ramaekers. “Heel bijzonder, jouw
benoeming.
Van een lokale partij na 10 jaar
wethouderschap in Veldhoven
naar het burgemeesterschap
in Gulpen-Wittem. We zijn

trots op je en je gaat het zeker
erg goed doen!”
Hofman beschreef wethouder
Ramaekers als iemand die ‘met
een groen hart voor Veldhoven’ en een groot netwerk zich
heeft ingezet voor onder meer
bedrijventerrein De Run, het
Citycentrum, milieu en duurzaamheid, de Health Innovation Campus, verkeerszaken en

tal van bestemmingsplannen.
Bovendien was zij - ook als
locoburgemeester - jarenlang
een ‘sterke vertegenwoordiger van de gemeente naar bedrijfsleven en regio’.
Nicole Ramaekers reageerde
ontroerd op de woorden en
bloemen vanuit de raad en
gaf aan de gemeente te gaan
missen.

Bij iedere verkiezing plaatst de
gemeente op diverse plekken
in Veldhoven houten borden
waarop de politieke partijen hun
posters plakken. De VVD stelde
in een motie voor om hier mee
te stoppen. Daarmee verwees
VVD-raadslid Peter Saris naar
de vele verkiezingsdebatten op
de tv en - vooral - naar de sociale media. Want die lijken tegenwoordig veel belangrijker in
de strijd om de verkiezingsgunst
dan ouderwetse houten borden
met posters. “De functie van
die borden is in dit digitale tijdperk volledig achterhaald. Er
zijn veel goede alternatieven
om aandacht te krijgen voor de
verkiezingen. De borden kosten
de gemeenschap per raadsperiode ruim 20.000 euro. Mist
iemand ze als ze worden weggehaald? En dan nog de rotzooi
die je hebt van afgewaaide en
afgeregende posters.”
Wim Peters (VSA) veronderstelde een publiciteitsstunt achter de motie van de VVD, maar
ging toch serieus op het voorstel
in. “De opkomst bij de Tweede
Kamerverkiezingen lag met bijna 82% erg hoog. Bij 65-plussers was de opkomst zelfs 89%.
Die mensen gebruiken echt niet
allemaal sociale media. Ik vind
dat iedere partij zijn eigen campagnemiddelen mag kiezen.”
De andere fracties waren dat
met hem eens. Herman Kootkar (Samenwerkend Veldho-

ven) vond het plaatsen van de
borden ook aardige folklore: bij
verkiezingen horen aanplakborden die mensen herinneren
aan de op handen zijnde verkiezingen.
Portefeuillehouder Jack Mikkers wees erop dat het belangrijk is om de verkiezingen bij
de kiezer onder de aandacht
te brengen en zodoende een
goede opkomst te realiseren.
Hij geeft aan dat in Veldhoven
altijd goede afspraken zijn gemaakt over de borden met alle
partijen die meedoen aan de
verkiezingen. En dat tegen zo
laag mogelijke kosten. Mikkers
gaf aan dat de borden eenmalig op de gemeentewerf zijn
gemaakt voor destijds 19 mille.
“En die borden gaan nog vele
jaren mee.”
Toen de VVD de motie al had
ingetrokken, vroeg Ab Hofman
aandacht voor de matige opkomst (slechts 48%) bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.
“Laten we dáár maar eens iets
aan doen.”

