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Onderwerp

Geachte heer Gaasbeek,

Reactie adviesaanvraag
Beleidsregels Bijzondere
Bijstand HW (2022)
Datum
21 december 2021

Contactpersoon
Cobie Mostert-Legen

Op 6 december 2021 ontvingen wij uw reactie op onze adviesaanvraag van
8 november jl., waarin het college u om advies heeft gevraagd over de Beleidsregels
Bijzondere bijstand Hoeksche Waard (2022).
In deze brief informeren wij u over onze reactie op uw advies.
Wij zijn blij te lezen dat de Adviesraad Sociaal Domein zich kan vinden in de
voorgestelde wijzigingen van de beleidsregels Bijzondere bijstand Hoeksche Waard
(2022).

Bijlage
-

Ons kenmerk
Z/21/118767

In uw advies stelt u nog enkele vragen en maakt u een aantal opmerkingen. Wij
zullen hieronder uw vragen en/of opmerkingen en onze reactie daarop puntsgewijs
behandelen
1. De raad zou graag willen vernemen op welke wijze het college het begrip ‘niet
verwijtbaar’ uitlegt bij een verhuizing.
Reactie College: Wij verstaan onder “niet verwijtbaar”, dat de noodzaak tot
verhuizen niet aanwezig zou zijn als men zich “verantwoordelijk” had gedragen.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de veroorzaker van overlast situaties e.d. Voor
deze personen is eventueel wel bijzondere bijstand voor verhuiskosten mogelijk
maar dan in de vorm van een geldlening (artikel 48, lid2 b).
2. De raad gaat ervan uit dat waar de beleidsregel spreekt over een geldlening bedoeld
wordt een geldlening die rentevrij is.
Reactie College: Een geldlening op grond van de Participatiewet/Bijzondere
bijstand is altijd renteloos.
3. U geeft bij punt 5 van de adviesaanvraag aan dat nader onderzoek te zullen
verrichten naar de mogelijke gevolgen die de uitspraak van de CRvB heeft op de aan
inwoners verstrekte geldleningen voor stofferingskosten. De Adviesraad gaat ervan
uit -gelet op de heldere uitspraak van de CRvB- dat in alle gevallen waarin een
geldlening is verstrekt voor stofferingskosten en waar sprake is van nog lopende
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aflossingstermijnen de geldlening alsnog omgezet wordt in een verstrekking om
niet.
Reactie College: Uw raad mag ervan uitgaan dat wij het onderzoek zeer
zorgvuldig zullen uitvoeren en correcties zullen doen daar waar nodig.
4. De werkgroep vraagt zich af of er wellicht aanleiding is het percentage, waarboven
sprake is van draagkracht, te verhogen naar 120%, dan wel een gedifferentieerde
benadering te introduceren zoals de Sociale Dienst Drechtsteden.
Reactie College: Wij zien op dit moment geen aanleiding om het percentage te
verhogen naar 120% of om het percentage te differentiëren per soort kosten.
Ons beleid is gericht op twee percentage dit is 130% voor onze
inkomensondersteunende regelingen en 110% voor de bijzondere bijstand met
een opvolgend draagkracht percentage.
5. In de loop van de eerste maanden van 2022 zou de Adviesraad graag met u van
gedachten wisselen over de introductie van een vergoedingsregeling waarbij
bijstandsgerechtigden gratis kunnen bellen met formele instanties (conform de
regeling van de Drechtsteden). De Adviesraad is graag bereid, ter voorbereiding op
een volgende wijziging van deze beleidsregels, specifiek mee te denken over de
uitwerking van deze punten.
Reactie College: Wij vinden het fijn dat u met ons wilt meedenken over ons
beleid en met ons in gesprek wilt gaan over beleidszaken. Wij maken dan ook
graag gebruik van uw initiatief om in het eerste kwartaal van 2022 met elkaar
over toekomstige beleidszaken in gesprek te gaan. U kunt hiervoor een
uitnodiging van ons tegemoet zien.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Cobie Mostert. U kunt haar bereiken via
telefoonnummer 088-647 11 56. Zij helpt u graag!

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard
B.W. Silvis-de Heer
secretaris

A.P.J. van Hemmen
burgemeester

Deze brief is digitaal goedgekeurd en daarom niet persoonlijk ondertekend.
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