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

Datum:

30 juni 2015

Onderwerp:
ADVIES Beleidsregels commerciele huurprijs, ontbreken woonkosten en
schoolverlaterskorting (begrippen behorend bij de bepaling kostendelersnorm) .

Geachte mijnheer van Woudenberg,

Hierbij brengt de Adviesraad u advies uit inzake de Beleidsregels commerciele huurprijs, ontbreken
woonkosten en schoolverlaterskorting; begrippen die behoren bij de bepaling van de kostendelersnorm.
in de bijstand.
Hierbij eerst de opmerkingen per artikel:
Artikel 1 Commerciele prijs
In dit artikel wordt gesproken over een commerciele prijs en wordt een leeftijdscriteria genoemd van 65
jaar. Dit is gezien de huidige verandering in de bepaling van het recht op AOW een achterhaalde
(leeftijds)grens.
De Adviesraad adviseert hierbij als grens niet de leeftijd van 65 jaar te hanteren, maar het moment van
recht op AOW.

Artikel 2 Inkomstenkorting bij ontvangst huur of kostgeld minus daadwerkelijke kosten
Geen opmerkingen

Artikel 3 Verlaging bijstandsnorm wegens ontbrekende woonkosten
In dit artikel wordt gesproken over de verlaging van de bijstandsnorm wegens ontbreken woonkosten.
De Adviesraad is huiverig voor het toepassen van dit artikel. De keuze om gebruik te maken van
woonvoorzieningen is vaak geen vrijwillige keuze, maar een optie uit nood geboren.
De Adviesraad adviseert zeer terughoudend te zijn bij de toepassing van dit artikel.

Artikel 4 Schoolverlaters
Geen opmerkingen

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel
Geen opmerkingen
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Algemene opmerkingen bij deze beleidsregels:
De Adviesraad is positief dat bij deze beleidsregels gebruik gemaakt is van richtlijnen/bedragen van
erkende instituten zoals Nibud en Recola.

De Adviesraad adviseert bij hantering van deze regels te voorkomen dat door de toepassing hiervan de
betrokken clienten terechtkomen in situaties van onredelijke kortingen en van verdere armoede.
Dit is zeker voor (een-ouder) gezinnen met kinderen ongewenst!

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de Adviesraad.

W. Penninga (voorzitter)
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