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Oud-Beijerland, 6 december 2021  
 
Betreft: Adviesaanvraag Beleidsregels Bijzondere bijstand 
 
Onze referentie 2021-15 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag aan de ASDHW d.d. 8 november 2021 inzake de Beleidsregels 
Bijzondere bijstand (2022) kan ik u, namens de raad, het volgende mededelen: 
 
De Adviesraad heeft met belangstelling kennisgenomen van de voorgenomen wijzigingen en kan zich daarin 
vinden. Wij adviseren u dus de voorgenomen regel vast te stellen. 
  
De Adviesraad wil naar aanleiding van de adviesaanvraag nog wel het volgende opmerken: 
- De raad zou graag willen vernemen op welke wijze het college het begrip ‘niet verwijtbaar’ uitlegt bij een 
verhuizing; 
- De raad gaat ervan uit dat waar de beleidsregel spreekt over een geldlening bedoeld wordt een geldlening 
die rentevrij is; 
 -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 
aflossingstermijnen de geldlening alsnog omgezet wordt in een verstrekking om niet. 
- 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. 
 
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.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard  
was getekend 
J. Stuurman     D.M. Gaasbeek  
voorzitter     secretaris  
 
 
N.B. Graag uw reactie op: secretariaat@asdhw.nl  

mailto:secretariaat@asdhw.nl
http://www.asdhw.nl/
mailto:secretariaat@asdhw.nl

