Aan het college B&W gemeente Zuidplas
t.a.v. wethouder R. B. van Woudenberg
Postbus 100
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Datum:

16 februari 2015

Onderwerp:

ADVIES Nota bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Zuidplas 2015.

Geachte mijnheer van Woudenberg,

Hierbij brengt de Adviesraad u advies uit inzake de Nota Bjjzondere Bijstand en minimabeleid van de
gemeente Zuidplas 2015.
In de nota wordt veel aandacht besteed aan de bijzondere bijstand. De Adviesraad vindt dit terecht,
gezien de forse wijziging in de mogelijkheden voor bijzondere bijstand -afschaffing/inperking
(categoriale)regelingen-. Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen worden de aanvragers
getoetst op de hoogte van het inkomen.
In deze nota is vastgesteld dat het in behandeling nemen van een aanvraag het inkomen boven de
bijstandsnorm mag liggen. De keuze is gemaakt om het percentage hiervoor te verhogen naar 115%.
De Adviesraad onderschrijft dat een verhoging van deze grens hard nodig is, maar acht een verhoging tot
120% noodzakelijk. De lage inkomens hebben de afgelopen jaren nauwelijks tot niet mee kunnen
profiteren van inkomensverbetering (berekening Nibud). Tegelijkertijd zijn m.n. door het wegvallen van
subsidies, contributies voor deelname aan maatschappelijke activiteiten (w.o. sport en cultuur) fors
verhoogd. Om gebruik te kunnen blijven maken van deze maatschappelijke activiteiten achten wij voor
meer inwoners een verruiming van deze grens noodzakelijk.
De mogelijkheid van collectieve (categoriale) bijstand is sterk ingeperkt en daarvoor is een individuele
aanvraag in de plaats gekomen. U heeft aangegeven dat dit veel extra administratief werk met zich mee
brengt. Wij adviseren u om ook bij de individuele inkomenstoeslag een uniforme toets toe te passen, die
kan bijdragen aan het voorkomen van nog meer administratief werk, met de daarbij behorende kosten.
Bij de bijzondere bijstand bestaat ook de mogelijkheid om een uitkering te verstrekken in de vorm van
een lening. De hoogte van het inkomen van de groep inwoners die noodzakelijkerwijs gebruik moeten
maken van de bijzondere bijstandsregelingen, is nauwelijks toereikend om rond te komen. Het vervolgens
moeten aflossen van deze gemeentelijke lening, zal hen extra achterstand en problemen geven. De
Adviesraad verzoekt het college om het geven van een gift te prefereren boven het verstrekken van een
lening.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de Adviesraad.

W. Penninga (voorzitter)
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