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College van Burgemeester en Wethouders van Weesp
Ter attentie van de heer H. Tuning
Postbus 5099
1380 GB Weesp

Betreft: Advies inzake de concept Beleidsregels Bijzondere Bijstand Weesp 2018

Weesp, 13 april 2018

Geachte heer Tuning,
Hierbij ontvangt u ons advies inzake de concept Beleidsregels Bijzondere Bijstand Weesp 2018.
Wij hopen met onze opmerkingen en suggesties bij te dragen aan de optimalisering van de
regelgeving met betrekking tot uitvoering van de Participatiewet.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Weesp,

H.G. Blaauwbroek
Voorzitter

CC:

mw. A. van Dril
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Datum

13 april 2018

Wethouder

Herman Tuning

Ambtelijk contactpersoon

Angela van Dril
Mw. Breukelmans

Naam dossier

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Weesp 2018

Deadline advies

1 april 2018

Status

Voor

Ter kennisname
Ongevraagd advies
Gevraagd advies

X

College van B&W

X

Gemeenteraad

X

Algemeen
Het is de Adviesraad Sociaal Domein Weesp helaas niet gelukt om voor de beoogde datum van 1 april
2018 advies uit te brengen over de concept Beleidsregels Bijzondere Bijstand Weesp 2018. Er is
uitstel aangevraagd. Het onderhavig advies is opgesteld mede op basis van een uitvoerige uitleg en
toelichting kregen van de beleidsambtenaar die betrokken was bij de opstelling van deze
beleidsregels. Waarvoor dank.
De voorliggende veel omvattende beleidsregels vervangen een beperkte regeling die enkele jaren
geleden is opgesteld. De Adviesraad Sociaal Domein heeft over het algemeen waardering voor de
wijze waarop de beleidsregels zijn beschreven zowel wat betreft de algemene voorwaarden en
uitgangspunten als de nadere uitwerking in de diverse hoofdstukken. De beleidsregels geven een
goed handvat voor zowel aanvragers als beoordelaars van de aanvragen.
De Adviesraad Sociaal Domein realiseert zich dat landelijke wettelijke regels met betrekking tot
regelingen bijzondere bijstand niet altijd een gemeentelijke interpretatie mogelijk maken die anders
zou uitpakken in specifieke situaties. In dit kader vragen wij, ondanks het feit dat in voorkomende
gevallen deze beleidsregels helder weergeven hoe er gehandeld dient te worden, toch enige
souplesse bij de hantering van de regels in situaties die meer nog een maatwerkoplossing vragen.
Een voorbeeld hiervan zijn statushouders. Welke mogelijkheid is het voor deze groep om een bijdrage
te krijgen voor de aanschaf van een fiets en een laptop om aan de in veel gevallen verplichte
inburgeringscursus deel te kunnen nemen?
In navolging van de landelijke ontwikkelingen rond genderneutraal taalgebruik stellen wij voor om
ook in Weesp beleidsnota’s en verordeningen genderneutraal te formuleren. Dit leidt tot kleine
wijzigingen in de concept Beleidsregels Bijzondere Bijstand Weesp 2018. Bijvoorbeeld in lid 1 van
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artikel 8: ‘het gezin’ in plaats van ‘zijn gezin’.
Specifiek
Artikel 1: Begrippen
Bij de begripsbepalingen missen we uitleg over de begrippen reserveringsplicht en kostendelersnorm.
Graag toevoegen.
Artikel 6: Voorliggende voorziening
Het begrip voorliggende voorziening wordt regelmatig gebruikt. Bij een afwijzing van een aanvraag
waarbij een voorliggende voorziening de reden is voor afwijzing is het belangrijk om dit concreet toe
te lichten aan betrokkene.
Artikel 19: Overbruggingsuitkering
In lid 4b worden uitzonderlijke situaties voor het toekennen van een overbruggingsuitkering
genoemd. Een hiervan is echtscheiding. Dat is een formele wettelijke situatie. De Adviesraad Sociaal
Domein vraagt zich af hoe er wordt gehandeld wanneer er sprake is van een andere duurzame
samenlevingsvorm?
Artikel 25: Verhuiskosten algemeen
Voor lid 2b geldt dezelfde vraag als bij artikel 9 lid 4b.

Conclusie
Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen adviseert de Adviesraad Sociaal
Domein positief over de concept Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2018.

Handtekening voorzitter

H.G. Blaauwbroek
Adviesraad Sociaal Domein Weesp

