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Onderwerp: Advies ASD ten aanzien van mBC : afschaffen minimabeleid CAK 

n.a.v. uw brief van 18 september 2019 met daarin uw adviesaanvraag. 

 

 

Geacht College B/W De Bilt,  Beste Anne  

We hebben maatschappelijke Business Case: afschaffen minima beleid CAK beoordeeld. 

 Wij vinden dat in deze Mbc  een goede beschrijving  en analyse van de problematiek wordt 
neergezet. We delen de  getrokken conclusie beschreven in deze Mbc. We hebben waardering voor 
de keuze die gemaakt wordt in deze Mbc  om de maatschappelijke effecten voor de minimagroep bij 
(niet)  aanpassen van betreffende  regeling. Dit ten aanzien van de risico’s die kunnen ontstaan zoals 
zorgmijding of isolatie van de mensen die moeten leven van een minima inkomen. En de extra kosten 
die de gemeente tot zich neemt (€77.000,-) om de hier genoemde effecten te vermijden.   

Er is een zin zie aandacht vraagt te weten : dit jaar wordt de gemeente gecompenseerd door het rijk, 
waardoor het totale verlies wordt gereduceerd tot een negatief van €31.000,-* maar de 
onderliggende oorzaken voor deze kosten blijven.  Dit jaar is de situatie dus zo, maar de situatie kan 
wijzigen als de rijksoverheid, de compensatie  intrekt. Dit vraagt waakzaamheid op dit dossier. Maar 
als die situatie ontstaat en er nieuw beleid gevormd zou worden, nemen we aan dat we wederom 
om advies gevraagd worden.  



Wel blijft bij ons de zorg bestaan over de oplopende zorgkosten( mede door het abonnementstarief)  
en de betaalbaarheid hiervan  voor de gemeenten in het algemeen en De Bilt in het bijzonder. 

Kortom voor ons is er geen aanleiding om aanvullend te adviseren t.a.v. deze Mbc.   

Met vriendelijke groeten namens de ASD De Bilt  

 

Hans Voogt, Voorzitter  Adviesraad Sociaal Domein De Bilt. 

 

 

* In de conclusie van de mBC staat negatief van €31.00,- . Het lijkt dat hier €31.000,- is bedoeld. 


