Minimabeleid 2013
De gemeente Gilze en Rijen heeft een sterk en betrouwbaar minimabeleid.
Helemaal in de lijn van de visie van de gemeente wil het Minimabeleid het
mensen mogelijk maken om mee te doen. Meedoen waar dat voor sommigen
niet vanzelfsprekend is. Omdat (financiële) omstandigheden dat verhinderen.
Speciale aandacht gaat uit naar kinderen in achterstandsituaties. Zij krijgen een
streepje voor binnen het minimabeleid.
Daarom helpen we ook in 2013 ouders een computer aan te schaffen voor
kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Dit is een van de
mogelijkheden van het minimabeleid.
Een ander voorbeeld
Iets anders waarbij we kunnen helpen is de eigen bijdrage die u betaalt als uw
kind naar de peuterspeelzaal gaat.
We willen graag dat mensen met een minimum inkomen gebruik kunnen
maken van deze voorziening. Peuterspeelzalen leveren een positieve bijdrage
aan de (taal)ontwikkeling van kinderen. Het is dan ook belangrijk dat deze
voorziening voor iedereen bereikbaar is.
Voor wie?
Voor ouders met kinderen in de leeftijd tot vier jaar die een minimum inkomen
hebben en de maandelijkse eigen bijdrage voor de eerste twee dagdelen per
week niet kunnen betalen.1
Wat verwachten wij van u?
We willen er zeker van zijn dat u met de vergoeding ook de kosten voor de
peuterspeelzaal betaalt. Daarom vragen we van u een bewijs van de betaling
van deze kosten.
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Gaat uw kind ook een derde of vierde dagdeel naar de peuterspeelzaal, dan kunnen we deze kosten
vergoeden uit een ander potje. Deze kosten vallen niet onder de bijzondere bijstand.

Meer weten?
Kom altijd even praten over uw situatie. Ook als u denkt ergens niet voor in
aanmerking te komen is het belangrijk te weten waarom dat zo is. En misschien
zijn er toch mogelijkheden. Of u wel of niet in aanmerking komt is sterk
afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Een gesprekje hierover met
een medewerker van de afdeling Sociale zaken kan dus geen kwaad.
U kunt ook zelf kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor een financiële
bijdrage. Dat kan door op de website van de gemeente, www.gilzerijen.nl, te
kiezen voor WMO, werk en inkomen en dan onder het kopje ‘minima’ te kiezen
voor ‘Bereken uw recht’.
Met dit programma kunt u op eenvoudige wijze nagaan of u in aanmerking
komt voor een gemeentelijke vergoeding voor bijzondere kosten. U kunt hier
bijvoorbeeld denken aan kosten voor deelname aan sportieve of culturele
activiteiten voor uzelf of uw kinderen. Of de kosten zoals hierboven genoemd.
Informatie via
o Website gemeente: www.gilzerijen.nl
o Het boekje Regel en Recht van de afdeling Sociale Zaken
o Gemeentebalie: - maandag 8.30 tot 12.30 en 14.00 tot 16.30
- donderdag 8.30 tot 19.00
- dinsdag, woensdag en vrijdag 8.30 tot 12.30
o Uw contactpersoon van Sociale Zaken via telefoonnummer 14 0161

