
Samenvatting 
Minima Effectenrapportage (MER) 
gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg vraagt het kabinet om:
•	 gemeenten	de	ruimte	te	laten	om	ook	de	groep	'werkende	armen'	(w.o.	veel	zelfstandigen)	te	
	 blijven	ondersteunen,	zij	zijn	immers	de	motor	van	onze	economie.
•	 Te	zorgen	voor	een	monitor	die	de	ingrepen	van	de	verschillende	departementen	vertaald	naar	
	 de	individuele	huishoudens.	Zodat	gevolgen	van	ingrepen	op	hun	onderlinge	samenhang	beoordeeld	
	 kunnen	worden.

Risicogroepen	voor	armoede	en	schulden

1. Alleenstaanden onder de 65 jaar

2. Eenoudergezinnen met oudere kinderen
 Beide groepen komen structureel elke maand geld tekort. Dit tekort kan oplopen tot meer 
 dan € 100,- per maand.
 
3. Minima met veel zorgkosten
 Over het algemeen zit er veel variatie in de hoogte van meerkosten. Het is dus van belang dat men zich realiseert 
 dat in individuele gevallen er grote tekorten kunnen optreden door meerkosten.

4. (Eenouder)gezinnen met thuiswonende kinderen vanaf 18 jaar
 Hier kan het koopkrachtverlies oplopen tot 30% in 2012. Het risico op aanpassingsschulden is erg groot.

5. Werkende armen
 Het koopkrachtverlies bij deze groep is meer dan gemiddeld , namelijk 3%  (excl. huishoudtoets) 

Stapeling	bezuinigingen
Problemen van deze minima worden veroorzaakt of vergroot door de stapeling van bezuinigingsmaatregelen, zoals: 
•	 huishoudens	met	een	bijstandsuitkering	hebben	te	maken	met	een	minder	sterke	stijging	van	de	bijstandsuitkering		
 doordat de afbouw van de algemene heffingskorting in het referentieminimumloon. 
•	 Invoering	van	de	huishoudtoets	bij	toekenning	van	een	bijstandsuitkering.	Huishoudens	met	meerderjarige	kinderen	
 met eigen inkomsten gaan er hierdoor fors op achteruit. 
•	 Huishoudens	moeten	een	groter	deel	van	de	zorgtoeslag	zelf	betalen.	Voor	alleenstaanden	is	dat	ongeveer	2	euro	per	
 maand, voor paren ongeveer 5 euro. 
•	 De	kinderbijslag	daalt	met	ongeveer	3	euro	per	kind	per	maand.	
•	 De	kinderopvang	wordt	iets	duurder.	Dit	scheelt	voor	deze	voorbeeldhuishoudens	ongeveer	2	euro	per	maand.	
•	 Op	de	huurtoeslag	wordt	bezuinigd.	Dit	scheelt	ongeveer	5	euro	per	maand	voor	alleenstaanden	met	een	lage	huur.	
•	 Beperking	van	de	inkomensgrens	voor	categoriale	maatregelen	tot	110	procent	van	het	minimum.	Dit	scheelt	
 voor de voorbeeldhuishoudens met een inkomen op 120 procent van het minimum behoorlijk. Afhankelijk van de  
 huishoudsamenstelling 9 tot 78 euro per maand. 
•	 Verhoging	eigen	risico	en	premie	ziektekostenverzekering.



Bezuinigingen	krijgen	in	Tilburg	een	gezicht
Wethouder Jan Hamming heeft met honderd Tilburgse minima gesproken.
"We wilden niet alleen statische cijfers, maar het ook van de mensen zelf horen. Dan hoor je schrijnende verhalen. Je 
praat met mensen die maar een paar tientjes per week hebben om van te leven en mensen die nu al honderd euro per 
maand te kort komen."

Algemeen	geldt	dat	mensen	niet	weten	wat	hun	te	wachten	staat,	ze	zijn	niet	voorbereid	op	de	nieuwe	
situatie.	Risico	op	aanpassingsschulden	is	erg	groot.	
Verder	verandert	er	voor	mensen	zowel	op	de	inkomens-	als	uitgavenkant	zoveel	per	2012	dat	het	voor	een	
'normaal'	mens	niet	meer	te	volgen	is.	Risico	op	fouten	en	terugvorderingen	is	erg	groot.	

De wethouder heeft veel alleenstaande moeders gesproken die (parttime) werken, de zorg voor meerdere kinderen 
alleen hebben en met moeite de ballen in de lucht kunnen houden. Door de verhoging van de kosten op bijvoorbeeld 
kinderopvang en de ziektekostenverzekering is het voor deze doelgroep niet meer mogelijk de eindjes aan elkaar te 
knopen. Als zo'n moeder omvalt heeft dat grote gevolgen voor het gezin en worden de maatschappelijke kosten alleen 
maar hoger.

Ook de invoering van de huishoudtoets heeft grote gevolgen. Als in een gezin iemand een bijstandsuitkering heeft, maar 
een inwonend familielid ook een eigen inkomen, dan wordt de uitkering stopgezet.

"We hoorden het verhaal van een doofstom meisje. Zij is super gemotiveerd en doet er alles aan om werk te vinden, maar 
dat lukt niet vanwege haar handicap. Haar uitkering houdt op omdat haar moeder werkt. Nu heeft ze nog een kleine auto 
waardoor ze mobiel is, want lopen en fietsen is te gevaarlijk vanwege haar handicap. Als haar uitkering stopt, wordt dat 
moeilijk en komt ze misschien geïsoleerd thuis te zitten. Door zo’n maatregel worden jongeren gedwongen uit huis te 
gaan, terwijl het vaak om mensen gaat die sociaal gebaat zijn bij het samenwonen.”

Ander voorbeeld:
"We spraken een mevrouw van 52 jaar met medische beperkingen (waaronder epilepsie). Zij heeft een thuiswonend kind 
van 22 jaar, die werkzaam is als kok. Zij heeft nu vijf maanden bijstand vanwege een scheiding na 30 jaar huwelijk.
Ze wil graag werken maar is moeilijk bemiddelbaar vanwege haar leeftijd, medische beperkingen en gebrek aan 
werkervaring."

Financiën:	Per	1	juli	2012	gaat	dit	gezin	er	€	700,-	per	maand	op	achteruit.


