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Geacht College,
Naar aanleiding van uw Adviesaanvraag aan de ASDHW d.d. 8 november 2021 inzake de Beleidsregels
Meedoen Hoeksche Waard (2022) kan ik u, namens de raad, het volgende mededelen:
De Adviesraad heeft met belangstelling kennisgenomen van de voorgenomen wijzigingen en is daar
enthousiast over. Wij waarderen uw voorstel om nader omschreven kosten jaarlijks spontaan uit te betalen
aan rechthebbenden en af te zien van jaarlijkse aanvragen. Evenzeer hebben wij waardering voor uw
voorgenomen besluit om ten behoeve van kinderen in het voortgezet onderwijs of in groep 8 van de
basisschool een eenmalige bijdrage te verstrekken voor de aanschaf van digitale hulpmiddelen.
De Adviesraad maakt van de gelegenheid gebruik een uitvoeringsaspect rond deze beleidsregel onder uw
aandacht te brengen: de beleidsregel kent een aantal vergoedingen voor o.a. schoolkosten en kosten van
digitale apparatuur. Een dilemma daarbij is dat uitbetaling via de bijstandsgerechtigde niet vanzelfsprekend
inhoudt dat de betalingen aangewend worden voor het beoogde doel. Soms zijn er in een gezin andere nog dringender- prioriteiten. Anderzijds zien wij ook in dat rechtstreekse betaling aan de school of ICTleverancier niet altijd gewenst is. Immers, soms betreft het vergoeding voor uitgaven die daadwerkelijk bij
de ouders liggen, soms kan rechtstreekse betaling ook onbedoeld ervaren worden als betuttelend.
Desalniettemin geven wij het college in overweging om met de schoolbesturen na te gaan wat de meest
effectieve wijze van uitbetaling is. Met name bij zaken als schoolkampen willen wij bereiken dat er geen
enkele belemmering is voor een kind daaraan mee te doen. Als betaling van die kosten aan de ouders
daarvoor wel een belemmering vormt, dan kan betaling rechtstreeks aan de school of aan een leverancier
wellicht een oplossing zijn. In feite hanteert het college deze regel al bij de betaling van sportvoorzieningen
(art. 5 van de beleidsregel).
De Adviesraad is graag bereid ook specifiek mee te denken over de uitwerking van dit laatste punt en het
vormgeven van een adequate uitvoeringspraktijk.
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