*U15.000869*

Adviesraad Zuidplas
Secretaris dhr. J.A. van Duinen
Corellipad 2
2914 XB NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

verzenddatum

ons kenmerk
U15.000869

afdeling
Werk en Inkomen

onderwerp
Nota bijzondere bijstand en
minimabeleid 2015

uw kenmerk

behandeld door
E. Nijhuis

Bijlage

telefoon
0180-330383

Geachte heer Van Duinen,
Naar aanleiding van het door de Adviesraad uitgebrachte advies van 19 februari 2015 inzake de Nota
bijzondere bijstrand en minimabeleid gemeente Zuidplas 2015 danken wij u hartelijk voor het door u
uitgebrachte advies.
De nota wordt ondermeer uitgebracht vanwege de door u genoemde forse wijzigingen in de
mogelijkheden voor bijzondere bijstand, zoals het grotendeels vervallen van de categoriale bijzondere
bijstand. In 2014 was voor wat betreft de individuele bijzondere bijstand de inkomensgrens waarboven
een draagkracht wordt berekend reeds gesteld op 115% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
Bij categoriale bijzondere bijstand zoals de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten en voor
schoolgaande kinderen was deze gesteld op 110%. Wij hebben met het oog op de bestrijding van
armoede gemeend om het percentage op 115% te handhaven, wat voor beide hierboven genoemde
regelingen een verruiming betekent. U adviseert om een percentage van 120% van de van toepassing
zijnde bijstandsnorm te hanteren. We hebben hier niet voor gekozen, daar een inwoner met een
inkomen vanaf 115% geacht wordt een bijdrage aan de te maken kosten te kunnen leveren. Wellicht
ten overvloede willen wij u er op wijzen, dat bij een inkomen boven de 115% van de van toepassing zijn
bijstandsnorm nog steeds aanspraak op bijzondere bijstand kan bestaan, maar er een eigen bijdrage
wordt verlangd. Als voorbeeld het volgende: Bij een alleenstaande met een inkomen op 120% van de
van toepassing zijnde bijstandsnorm komt een bedrag van € 16,80 op jaarbasis voor eigen rekening.
U adviseert om bij aanvragen individuele inkomenstoeslag een uniforme toets toe te passen. Uw advies
is terecht en nemen we over. Het draagt bij aan de rechtszekerheid van de inwoners en voorkomt
willekeur. De positie van een aanvrager op de participatieladder geeft de uitvoering houvast waar het
gaat om de mogelijkheid het inkomen te verbeteren.
Verder adviseert u om bijzondere bijstand om niet te verstrekken in plaats van als lening, waarop moet
worden afgelost. Daar waar geen sprake van verwijtbaarheid is worden aanvragen voor ondermeer
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medische kosten, advocatuur en dergelijke reeds als gift verstrekt. Daarnaast wordt bijzondere bijstand
voor stoffering eveneens als gift verstrekt. In principe worden alleen woninginrichting en waarborg als
lening verstrekt. Reden hiervan is dat een ieder, ook met een minimuminkomen, voor woninginrichting
dient te reserveren dan wel deze kosten uit de norm dient te voldoen. Een waarborg wordt als lening
verstrekt, daar deze bij het verlaten van de woning door de verhuurder aan betrokkene wordt
geretourneerd.
Wij danken u nogmaals voor uw advies en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

D.B. van Woudenberg
Wethouder Werk en Inkomen
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