Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Oldambt
MEETLAT

VOOR

MAATWERK

1 april 2011

Doel:
Deze beleidsregels hebben tot doel de mogelijkheden te omschrijven waaronder
de inwoners van de gemeente Oldambt met een minimum inkomen in
aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand.
Juridische grondslag: de artikelen 5, 35 en 36 van de Wet werk en bijstand.
Ingetrokken besluit Bestuur IGSD Oldambt : 29 oktober 2007.
Datum nieuw vastgesteld collegebesluit: 12 april 2011.
Datum bekendmaking: 27 april 2011.
Datum inwerkingtreding: 1 april 2011.
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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;
Gelezen het collegevoorstel van de Afdeling Werk en Inkomen d.d. 29 maart 2011;
Gelet op de artikelen 5, 35 en 36 van de Wet werk en bijstand (WWB);
Besluit:
vast te stellen de volgende:
Beleidsregels bijzonder bijstand gemeente Oldambt,
“Meetlat voor Maatwerk” 1 april 2011,
waarvan de inhoud als volgt luidt:
HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 – Begripsbepalingen.
1. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. wet:
de Wet werk en bijstand (hierna te noemen WWB);
b. bijstand:
de bijstand ter voorziening in bijzondere noodzakelijke kosten van het
bestaan;
c. vermogen: het vermogen als bedoeld in de wet met uitzondering van het vermogen
genoemd in artikel 34, tweede lid van de wet;
d. inkomen:
het inkomen als bedoeld in de wet met uitzondering van de
inkomensbestanddelen genoemd in artikel 31, tweede lid en artikel 36 van de
wet;
e. draagkracht: het deel van het vermogen en inkomen dat in aanmerking wordt genomen bij
de beoordeling van de aanvraag om bijzondere bijstand.
2. Voor de overige begripsbepalingen wordt verwezen naar het genoemde in de WWB.
HOOFDSTUK II - DE WIJZE VAN VERSTREKKEN
Artikel 2 – Vaststelling draagkracht
1. Bij het verlenen van bijstand moet rekening worden gehouden met de aanwezige
draagkracht in het eigen inkomen.
2. De draagkracht in het eigen inkomen wordt, voor zover dit inkomen niet meer bedraagt dan
115% van het totaal van de met de gezinsituatie vergelijkbare bijstandsnorm, inclusief
verhoging of verlaging op grond van de gemeentelijke Toeslagenverordening (één en ander
op basis van paragraaf 3.2 en 3.3 van de WWB), vastgesteld op nihil.
3. De draagkracht in het eigen inkomen wordt, voor zover dit inkomen meer bedraagt dan
115% van het totaal van de met de gezinsituatie vergelijkbare bijstandsnorm, inclusief
verhoging of verlaging op grond van de gemeentelijke Toeslagenverordening (één en ander
op basis van paragraaf 3.2 en 3.3 van de WWB), vastgesteld op 35% van dat
meerinkomen.
4. Bij de vergelijking (zie punt 1 en 2) tussen het eigen inkomen en de toepasselijke
bijstandsnorm, inclusief verhoging of verlaging op grond van de gemeentelijke
Toeslagenverordening, wordt geen rekening gehouden met de component vakantieuitkering.
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5. Het gestelde in lid 1, 2 en 3 van dit artikel is niet van toepassing bij het bijstand verlenen
voor kosten welke behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan zoals
woonkosten, bijzondere verwervingskosten en periodieke bijstand voor levensonderhoud
aan jongeren van 18 tot en met 20 jaar. In dergelijke situaties wordt de draagkracht in het
eigen inkomen, voor zover dit inkomen meer bedraagt dan de met de gezinssituatie
vergelijkbare bijstandsnorm, inclusief verhoging of verlaging op grond van de gemeentelijke
Toeslagenverordening (één en ander op basis van paragraaf 3.2 en 3.3 van de WWB),
vastgesteld op 100% van dat meerinkomen.
Artikel 3 - Vermogen
Voor alle bijstandsgerechtigden gelden de vermogensvrijlatingen zoals genoemd in de artikel 34
van de WWB. Daarnaast wordt als gemeentelijk beleid vastgesteld dat er ten aanzien van een
uitvaartverzekering of levensverzekering een extra vrijlating gehanteerd wordt van € 10.000,00
en ten aanzien van één auto, caravan of motor de eerste € 4.550,00 als vermogen wordt
vrijgelaten. Het vermogen dat niet buiten beschouwing wordt gelaten, wordt volledig als
financiële draagkracht aangemerkt.
Artikel 4 - Draagkrachtperiode
1. De draagkracht wordt telkens vastgesteld voor een periode van 12 maanden, beginnend op
de eerste dag van de maand waarin de bijstandsaanvraag wordt ingediend;
2. Bij periodieke bijzondere kosten kan de draagkracht naar evenredigheid worden
toegerekend aan de maanden van het jaar, waarop deze kosten betrekking hebben;
3. De draagkracht wordt binnen de vastgestelde periode van een jaar herzien, indien wijziging
van de omstandigheden daartoe aanleiding geeft.
4. Bij het vaststellen van het draagkrachtjaar dient bezien te worden of aanvrager voorafgaand
aan het vastgestelde draagkrachtjaar nog bijzonder noodzakelijke kosten van het bestaan
heeft gemaakt. Bij de verlening van bijstand kan maximaal één draagkrachtjaar terug
worden gegaan
Artikel 5 - Krediethypotheek
De bijstand wordt verstrekt in de vorm van een geldlening onder verband van hypotheek,
wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in de separate beleidsnotitie
“Krediethypotheek en Pandrecht bijstand”.
Artikel 6 – Geldlening
Bijstand kan worden verstrekt in de vorm van een geldlening wanneer het betreft bijstand voor:
a. duurzame gebruiksgoederen (indien borgtocht niet mogelijk is);
b. levensonderhoud, waarbij er op korte termijn aanspraak is op voldoende middelen
betreffende dezelfde periode;
c. kosten waarbij de noodzaak tot bijstandsverlening het gevolg is van een tekortschietend
besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan;
d. een waarborgsom;
e. schulden (indien borgtocht niet mogelijk is).
Artikel 7 – Geldlening voor duurzame gebruiksgoederen
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Indien bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt verleend in de vorm van een geldlening,
vindt verstrekking plaats met inachtneming van de navolgende bepalingen:
1. de geldlening wordt afgelost met een bedrag gelijk aan tenminste 6% van de met de
gezinssituatie vergelijkbare bijstandsnorm, vermeerderd of verminderd met de toeslag als
bedoeld in de gemeentelijke Toeslagenverordening en inclusief vakantie-uitkering (één en
ander op basis van paragraaf 3.2 en 3.3 van de WWB);
2. indien het eigen inkomen uitgaat boven deze van toepassing zijnde bijstandsnorm (inclusief
gemeentelijke toeslag of verlaging en vakantie-uitkering), wordt het overeenkomstig punt 1
bepaalde aflossingsbedrag verhoogd met 35% van dat meerinkomen;
3. de aflossingstermijn wordt gesteld op maximaal 36 maanden, tenzij er sprake is van een
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.
Artikel 8 - Bijstand om niet voor duurzame gebruiksgoederen
Bijstand voor duurzame gebruiksgoederen kan worden verleend in een bedrag om niet indien
individueel bepaalde bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken
Artikel 8a - Drempelbedrag
De gemeente Oldambt hanteert geen drempelbedrag (zoals bedoeld in artikel 35, lid 2 van de
wet) voor bijzondere bijstand.
HOOFDSTUK III – INCIDENTELE- EN PERIODIEKE BIJSTAND
Artikel 9 - Buitengewone verwervingskosten
Bijstand voor buitengewone verwervingskosten (zijnde reis- en oppaskosten) kan worden
verstrekt indien de inkomsten uit arbeid minder bedragen dan de met de gezinsituatie
vergelijkbare bijstandsnorm vermeerderd of verminderd met de toeslag of verlaging op grond
van de gemeentelijke Toeslagverordening en inclusief vakantie-uitkering.
Artikel 10 – Woonkostentoeslag - huurwoning
Een woonkostentoeslag kan verleend worden indien:
a. een huurwoning wordt bewoond waarvan de huurkosten niet meer bedragen dan de
maximale huurgrens genoemd in de Wet op de huurtoeslag en
b. één of meerdere inwonende niet ten laste komende kinderen inwonend zijn en op grond
daarvan
c. zowel een lagere toeslag (op grond van paragraaf 3.3 van de WWB en nader uitgewerkt
in de gemeentelijke Toeslagenverordening) wordt ontvangen alsmede
d. geen huurtoeslag wordt ontvangen
Deze toeslag is gelijk aan het bedrag van de huurtoeslag die wel zou worden ontvangen indien
het gestelde onder punt c en d niet aan de orde zou zijn. De hoogte van deze
woonkostentoeslag wordt per 1 juli van het kalenderjaar aangepast conform de aanpassingen in
de tabellen van de Wet op de huurtoeslag.
Artikel 11 – Woonkostentoeslag – eigen woning
1. Indien een eigen woning wordt bewoond, waarvan de woonkosten niet hoger zijn dan de
maximale huurgrens genoemd in de Wet op de huurtoeslag, kan een woonkostentoeslag
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2.

3.

4.

5.

6.

worden verstrekt gelijk aan het bedrag van de huurtoeslag, die volgens de Wet op de
huurtoeslag (bij een inkomen op bijstandsniveau) voor de woonkosten per maand zou
worden ontvangen.
De bepaling genoemd onder lid 1 is niet van toepassing indien de betreffende woning wordt
aangekocht op het moment dat ter voorziening in de kosten van levensonderhoud reeds
een periodieke bijstandsuitkering wordt ontvangen.
Indien de woonkosten hoger zijn dan de maximale huur ingevolge de Wet op de
huurtoeslag, wordt gedurende maximaal één jaar een woonkostentoeslag verleend gelijk
aan het bedrag van de woonkosten, verminderd met het maximale bedrag dat voor
betrokkene' s eigen rekening zou komen volgens de Wet op de huurtoeslag.
De onder lid 3 genoemde toeslag kan telkens ten hoogste met één jaar worden verlengd,
indien betrokkene nog niet kan beschikken over huisvesting, waarvan de woonkosten lager
zijn dan het in de Wet op de huurtoeslag genoemde maximum huurbedrag.
Aan de onder lid 3 en 4 genoemde toeslagen wordt de verplichting verbonden tot het
aanvaarden van woonruimte welke dan op de omstandigheden en mogelijkheden van
persoon en gezin is afgestemd
Indien de onder lid 5 genoemde verplichting wordt opgelegd, wordt bijstand om niet
verleend in de noodzakelijke kosten van verhuizing (transport) en de noodzakelijke kosten
van stoffering.

Artikel 12 – Genees- en hulpmiddelen
Indien binnen de voorwaarden van de WWB de individuele noodzaak aanwezig is, kan bijstand
worden verleend voor onderstaande kostensoorten (geen limitatieve opsomming).
a. Brillen en contactlenzen
1. Bijstand voor de noodzakelijke kosten van brillen kan - behoudens bijzondere
omstandigheden - maximaal eenmaal per twee jaar verstrekt worden.
2. De maximale vergoeding voor een brilmontuur – behoudens bijzondere omstandigheden –
is opgenomen in de bij deze notitie behorende bijlage.
3. De standaardglazen inclusief ontspiegeling kunnen worden vergoed, na aftrek van een
eventuele vergoeding van de ziektekostenverzekeraar of kortingen van de leverancier.
4. Bijstand voor de noodzakelijke kosten van contactlenzen kan – behoudens bijzondere
omstandigheden – maximaal eenmaal per twee jaar verstrekt worden.
5. De maximale vergoeding voor contactlenzen – behoudens bijzondere omstandigheden – is
opgenomen in de bij deze notitie behorende bijlage.
De bijstand kan, indien de individuele situatie dat noodzakelijk maakt, betaalbaar worden
gesteld op basis van op naam gestelde offertes.
b. Tandheelkundige en orthodontische hulp
Bijstand kan worden verleend voor de kosten (eigen bijdrage) van gebitsprotheses alsmede
orthodontische hulp.
c. Kraamhulp / verloskundige hulp / kraampakket
Bijstand kan worden verleend voor de kosten (eigen bijdrage) van kraamhulp, verloskundige
hulp alsmede het kraampakket.
d. Alarmsysteem
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Bijstand kan worden verleend voor de periodieke kosten verbonden aan het aangesloten zijn bij
een alarmsysteem (inclusief eventuele exploitatiekosten) vanuit een verzorgings- of
verpleeghuis, als wel de aansluitkosten voor zover deze kosten deze niet via de AWBZ vergoed
worden.
Een medische indicatiestelling is hierbij niet vereist.
e. Bewassingkosten en kledingslijtage
Bijstand kan worden verleend voor de meerkosten van bewassing en kledingslijtage indien
individuele omstandigheden dit noodzakelijk maken en voor zover deze kosten uitstijgen boven
het gebruikelijke uitgavenpatroon.
Ter beoordeling van de noodzakelijkheid dient een onafhankelijke instantie ingeschakeld te
worden ter advisering.
f. Batterijen hoortoestel
Bijstand kan worden verleend voor de kosten van batterijen welke noodzakelijk zijn voor het
functioneren van een hoortoestel. Een medische indicatie is hierbij niet vereist.
g. Dieetkosten
Bijstand kan worden verleend voor de kosten verbonden aan het volgen van een dieet, voor
zover deze kosten niet worden voldaan door een voorliggende voorziening (AWBZ) en de
noodzakelijkheid is vastgesteld middels een indicatiestelling.
h. Huishoudelijke- en gezinshulp
Bijstand kan worden verleend voor de kosten van huishoudelijke- en gezinshulp indien hieraan
een indicatie op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ten grondslag ligt.
Het gaat hierbij om de eigen bijdrage van de kosten.
i. Maaltijdvoorziening
Bijstand kan worden verleend voor de meerkosten van een maaltijdvoorziening (zijnde geen
dieetkosten). Aan een dergelijk verzoek behoeft, tenzij er twijfels zijn over de noodzaak, geen
medische of sociale indicatie ten grondslag liggen.
Als meerkosten worden aangemerkt die kosten die boven het belastbaar deel
maaltijdvergoeding werkgever / werknemer uitgaan (bron: belastinggids).
j. Aangepast schoeisel
Bijstand kan worden verleend voor de meerkosten aangepast schoeisel voor zover deze niet
worden voldaan uit een voorliggende voorziening en hieraan een medische indicatie ten
grondslag ligt.
Op de bijstand worden de aanschafkosten van reguliere schoenen (bron: Nibud) in mindering
gebracht.
k. Telefoonkosten
Bijstand kan worden verleend voor de telefoonkosten indien aan het gebruik van een telefoon
een medische of sociale indicatie ten grondslag ligt en een voorliggende voorziening deze
kosten niet vergoedt.
l. Verwarmingskosten
Bijstand kan worden verleend voor de meerkosten van verwarming van de woning indien
hieraan een medische indicatie ten grondslag ligt.
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Deze meerkosten worden berekend op basis van het gemiddeld verbruik van een vergelijkbare
woning.
m. Opname in een inrichting
Bijstand voor de eigen bijdrage kan worden verleend aan diegene die is opgenomen in een
AWBZ-erkende inrichting.
n. Kleding
Bijstand kan worden verleend voor de meerkosten (zijnde de kosten die uitstijgen boven het
gebruikelijke uitgavenpatroon) aanschaf kleding indien individueel bepaalde bijzondere
omstandigheden dit noodzakelijk maken. Een medische indicatie kan de noodzaak aangeven.
Artikel 13 – Bewindvoering en beredderingskosten
De kosten van bewindvoering in verband met onder curatele stelling komen in aanmerking voor
bijzondere bijstand.
Tevens kan bijstand worden verleend voor de zogenaamde beredderingskosten (zijnde de
kosten die de bewindvoerder maakt in verband met de inventarisatie van de aanwezige boedel).
De bewindvoerder dient deze kosten aannemelijk te maken middels het overleggen van een
beschikking van de rechter.
Met de eventueel aanwezige draagkracht zal uiteraard rekening moeten worden gehouden. De
AWBZ wordt niet als een voorliggende voorziening aangemerkt.
Artikel 14 - Kinderopvang
Bijstand kan worden verleend voor de kosten van kinderopvang voor zover geen beroep kan
worden gedaan op de Wet Kinderopvang, de Wet Participatiebudget of de (gemeentelijke)
Regeling vergoeding kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie (SMI) en
de individuele situatie dit noodzakelijk maakt.
Artikel 15 - Bijdragen ouders en kinderen voor jeugdhulpverlening
Bijstand kan worden verleend voor de inkomensonafhankelijke ouderbijdrage die door het LBIO
wordt opgelegd inzake verblijf van hun kind(eren) in een instelling voor dagopvang. De hoogte
van de bijdrage is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de vorm van hulpverlening, te
weten: residentieel of semiresidentieel.
Indien de bijdrageplichtige ouder aantoont dat hij/zij een periodieke bijstandsuitkering ter
voorziening in de kosten van levensonderhoud ontvangt naar de norm voor een alleenstaande,
kan de bijdrage door het LBIO op nihil gesteld worden.
Artikel 16 - Overbrugging levensonderhoud
Bijstand kan worden verleend voor de kosten van levensonderhoud indien daar individueel
bepaalde omstandigheden aan ten grondslag liggen. Hierbij kan gedacht worden aan verlaten
mannen/vrouwen en ex-gedetineerden. Uitgangspunt is dat de bijstand niet meer mag
bedragen dan de toepasselijke bijstandsnorm (inclusief gemeentelijke toeslagen en eventuele
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verlagingen) exclusief vakantietoelage. De bijstand kan worden verleend over de periode van
aanvang uitkering tot de datum van eerste reguliere uitbetaling van de periodieke uitkering.
Bij het niet beschikken over eigen huisvesting wordt de bijstand gesteld op maximaal 50% van
de hierboven berekende bijstand.
Bij het vaststellen van de noodzaak tot bijstandsverlening dient evenwel volledig rekening te
worden gehouden met de aanwezige eigen middelen (tenzij de baten van het vrij maken van
deze gelden de hierbij te maken kosten te boven gaan).
De middelen van de ten laste komende inwonende minderjarige kinderen worden pas
meegenomen indien een bedrag van € 450,00 per kind wordt overschreden.
Indien een beroep wordt gedaan op dit artikel als gevolg van verlies portemonnee c.q. contant
geld, wordt de bijstand verleend in de vorm van een lening en vervolgens met de eerstvolgende
reguliere uitbetaling van de periodieke uitkering volledig verrekend.
Artikel 17 - Reiskosten
Bijstand kan worden verleend voor reiskosten indien die reiskosten (niet zijnde buitengewone
verwervingskosten) als noodzakelijk worden aangemerkt. De vergoeding is gelijk aan de hoogte
van de kosten van het openbaar vervoer.
Artikel 18 - Uitvaartkosten (begrafenis/crematie)
Indien het ongedekte deel van uitvaartkosten niet uit de nalatenschap kunnen worden
voldaan, kan bijstand worden verleend aan de wettelijke erfgenamen van de overledene
wiens middelen ontoereikend zijn om hun aandeel in deze kosten te voldoen
De kosten dienen binnen redelijke grenzen te blijven. De prijzengids Nibud kan als leidraad
dienen.
Artikel 19 - Alternatieve geneeswijzen
Bijstand voor de kosten van alternatieve geneeswijzen, waarvan de kosten gedeeltelijk door
de ziektekostenverzekering worden vergoed, kan worden verleend als vaststaat dat de
traditionele en alternatieve behandelingen, die wel door de ziektekostenverzekeraars worden
gefinancierd, voldoende zijn beproefd en niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd en
dat betrokkene baat heeft bij die alternatieve behandeling, dit naar oordeel van een
onafhankelijke medicus.
Artikel 20 – Eigen bijdrage ziekenvervoer
Bijstand kan worden verleend voor de noodzakelijk te maken reiskosten tot maximaal het
drempelbedrag zoals gehanteerd door de ziektekostenverzekeraar.
Artikel 21 – Rechtsbijstand en griffiekosten
Indien de Raad voor de Rechtsbijstand positief heeft besloten op een aanvraag voor
gefinancierde rechtskundige bijstand, kan voor de verschuldigd eigen bijdrage bijstand
worden verleend.
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Tevens kan in een dergelijke situatie bijstand worden verleend voor de te maken
griffiekosten en eventuele legeskosten.
Artikel 22 – Toeslag aflossing noodzakelijke geldlening
Bijstand kan worden verleend voor de aflossing van een noodzakelijk afgesloten geldlening
bij de Volkskredietbank, dit in verband met het aanschaffen c.q. vervangen van duurzame
gebruiksgoederen.
De bijstand bedraagt het verschil tussen de eigen aflossingscapaciteit (zijnde 6% van de
toepasselijke bijstandsnorm) en de feitelijke aflossing van de geldlening waarbij de
aflossingduur maximaal 36 maanden betreft.
De hoogte van de te verlenen bijzondere bijstand wordt eenmaal vastgesteld en gedurende
de looptijd van de lening (36 maanden) niet meer aangepast.
Artikel 23 – Reserveringstoeslag 65 jaar en ouder
Aan huishoudens waarvan het hoofd, of één van hen op de aanvraagdatum de leeftijd van
65 jaar heeft bereikt komt in aanmerking voor de reserveringstoeslag als de belanghebbende
gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een
inkomen dat niet hoger is dan 115% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en geen in
aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de WWB .
Geen recht heeft degene die:
• op de peildatum in een verpleeghuis verblijft;
• op peildatum zonder vaste woon of verblijfplaats is;
• in het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend in aanmerking komt of kwam
voor de langdurigheidtoeslag.
De Reserveringstoeslag bedraagt:
• voor gehuwden € 200,00;
• voor alleenstaanden € 100,00.
De genoemde bedragen kunnen elk jaar per 1 januari worden aangepast met een
percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de gehuwdennorm per 1
januari van dat jaar en de gehuwdennorm van het daar aan voorafgaande jaar.
Artikel 24 – Aanschaf noodzakelijke computer in de thuissituatie
Bijstand kan worden verleend voor het aanschaffen van een computer in die situaties waarin:
1. geconstateerd wordt dat het als noodzakelijk wordt beschouwd dat een dergelijke
voorziening in de thuissituatie aanwezig moet zijn en
2. dat op moment van aanvragen sprake is van het inwonend zijn van schoolgaande
kinderen in de leeftijd van 9 tot 18 jaar en
3. waarbij geconstateerd is dat op het moment van aanvragen het gezamenlijk (gezins-)
inkomen niet meer bedraagt dan 115% van de met de gezinssituatie vergelijkbare
bijstandsnorm, inclusief verhoging of verlaging op grond van de gemeentelijke
Toeslagenverordening en
4. aangetoond is dat aanvrager gedurende een periode van 36 maanden voorafgaande
aan een dergelijke aanvraag een inkomen heeft ontvangen welke niet meer bedraagt
dan 115% van de met de gezinssituatie vergelijkbare bijstandsnorm, inclusief
verhoging of verlaging op grond van de gemeentelijke Toeslagenverordening.

Beleidsregels bijzondere bijstand “Meetlat voor maatwerk” gemeente Oldambt 1 april 2011

9

Aan de verlening van een dergelijke voorziening is de voorwaarde verbonden dat de ouder
c.q. één van de ouders van het inwonend kind c.q. inwonende kinderen een cursus gaat
volgen om zodoende de computer op een goede wijze te kunnen gebruiken en het kind
daarbij adequaat te kunnen begeleiden.
De bijstand voor de computer (inclusief bijbehorende accessoires en software) bedraagt
maximaal € 600,00 en de bijstand voor de cursus bedraagt maximaal € 100,00.
Binnen 1 maand nadat de bijstand betaalbaar is gesteld dient de betreffende nota van de
computer en het aanmeldformulier voor de cursus overlegd te worden.
Er wordt een termijn van afschrijving van 5 jaar (60 maanden) gehanteerd bij een
hernieuwde aanvraag.
Artikel 25 – Eigen bijdrage AWBZ begeleiding
Bijstand kan worden verleend voor de verschuldigde eigen bijdrage AWBZ begeleiding. Het
echt hierop vereist een individuele beoordeling.
HOOFDSTUK IV - TOESLAGEN VOOR LEVENSONDERHOUD
Artikel 26 - Toeslagen voor jongeren van 18 t/m 20 jaar
1. Een toeslag op grond van de bijstand kan slechts worden verleend aan een persoon van
18, 19 of 20 jaar met inachtneming van de bepalingen ingevolge artikel 12 van de WWB.
2. Van de omstandigheid bedoeld in artikel 12 , sub b van de WWB is in ieder geval sprake
indien:
a. de ouder of ouders zijn overleden of in het buitenland wonen;
b. belanghebbende in het kader van de Wet op de jeugdhulpverlening buiten het gezinsverband van zijn ouder of ouders is geplaatst;
c. het op individuele gronden niet verantwoord is dat de jongere bij zijn ouders woont;
3. De in lid 1 genoemde toeslag bedraagt voor de jongere, die niet meer in het gezinsverband
van zijn ouder of ouders leeft, het verschil tussen de norm voor een 21-jarige (incl.
gemeentelijke toeslag) en de voor de jongere zelf van toepassing zijnde bijstandsnorm;
4. De in lid 1 genoemde toeslag bedraagt voor de samenwonende jongeren het verschil
tussen van de gehuwdennorm van 21 jaar en ouder (artikel 21 onder c WWB) en de voor
hen van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals bedoeld in artikel 20 WWB;
5. De in lid 1 genoemde toeslag wordt verhaald overeenkomstig het gesteld in artikel 61 WWB.
HOOFDSTUK V - SLOTBEPALINGEN
Artikel 27 - Citeertitel en inwerkingtreding
1. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels bijzondere bijstand:
“Meetlat voor Maatwerk, 1 april 2011”
2. Deze beleidsregels treden – na behoorlijk te zijn bekend gemaakt - inwerking met ingang
van 1 april 2011.
3. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze richtlijnen worden de beleidsregels bijzondere
bijstand “Meetlat voor Maatwerk, versie 1 juli 2007”.ingetrokken.
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Artikel 28 - Overgangsrecht
1. Reeds toegekende bijstand, verleend op grond van de vóór 1 april 2011 geldende
beleidsregels “Meetlat voor Maatwerk, versie 1 juli 2007”, blijft van kracht tot het einde van
het reeds vastgestelde draagkrachtjaar. Na afloop van dit draagkrachtjaar treden de nieuwe
beleidsregels in werking.
2. De toepassing van de onder lid 1 genoemde beleidsregels eindigt eveneens zodra een
wijziging in de omstandigheden van de persoon of het gezin optreedt die leidt tot een nieuw
besluit inzake verdere verlening van bijzondere bijstand voor dezelfde kosten.
Aldus besloten door het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Oldambt d.d. 12 april 2011.
De secretaris

De burgemeester,

H.J.J. Groothuis.

P. Smit.
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Algemene toelichting
De Wet werk en bijstand (WWB) maakt het mogelijk om, naast de algemene bijstand,
bijzondere bijstand te verstrekken. Bijzondere bijstand kan worden verstrekt indien
bijzondere omstandigheden in een individueel geval leiden tot noodzakelijke kosten waarin
de algemene bijstand niet voorziet en waarvoor men zelf onvoldoende draagkracht heeft.
Artikel 5, 35 en 36 van de WWB bieden de wettelijke basis voor de verlening van bijzondere
bijstand .
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en dus ook voor het bijzondere
bijstandsbeleid. Het verstrekken van bijzondere bijstand is primair maatwerk. Desondanks is
er toch behoefte aan het opstellen van de nodige beleidsregels. Dit levert voor de inwoners
van de gemeente ook de nodige rechtszekerheid op.
Het vastleggen van de mogelijkheden tot het verlenen van bijzondere bijstand wordt dan ook
vastgelegd in beleidsregels. Laatstelijk heeft het bestuur van de toenmalige IGSD Oldambt
op 29 oktober 2007 dergelijke beleidsregels vastgesteld, dit onder de titel “Meetlat voor
Maatwerk”, versie 1 juli 2007 (dit document is in 2002 bij de oprichting van de IGSD Oldambt
opgesteld en wordt periodiek aangepast aan nieuwe wet en regelgeving en aan de eigen
gemeentelijke wensen op het gebied van bijzondere bijstandsbeleid).
Vanaf 1 januari 2010 vormen de gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland de
nieuwe gemeente Oldambt. Dat betekent dat beleidsregels die werden gehanteerd door het
bestuur van de IGSD Oldambt, nu moeten worden vastgesteld door het college van de
gemeente Oldambt.
Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om de beleidsregels op een aantal terreinen te
actualiseren. In de vorige versie was bij artikel 9 een beperking opgenomen waarbij de
bijstand voor de buitengewone verwervingskosten niet meer konden bedragen dan 35% van
de inkomsten uit (parttime) dienstverband. Deze beperking is verwijderd om het accepteren
van zogenaamde “kleine banen” optimaal te stimuleren. Ook is de mogelijkheid opgenomen
om bijzondere bijstand te verlenen voor de eigen bijdrage AWBZ begeleiding (zie artikel 25).
Het college van de gemeente Oldambt heeft voorts de wens om een aantal nieuwe
mogelijkheden onder het bijzondere bijstandbeleid te brengen. Het gaat daarbij om:
1. de mogelijkheid van het vergoeden van een computer aan de langdurige minima met
schoolgaande kinderen en
2. de reserveringstoeslag voor de doelgroep 65 jaar en ouder.
De in deze (hernieuwde) notitie gestelde beleidsregels zijn bedoeld als algemeen
uitgangspunt. De bijzondere individuele situatie waarin iemand verkeert is steeds bepalend
voor het recht op en de hoogte van de bijzondere bijstand.
Tenslotte wordt hierbij opmerkt dat de specifieke mogelijkheid die artikel 36 van de WWB
biedt (namelijk de langdurigheidtoeslag) niet in deze notitie is meegenomen. Hiertoe is reeds
een separate beleidsregels vastgesteld door het college en de Raad heeft de bijbehorende
verordening vastgesteld.
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Artikelsgewijze toelichting
HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 - Algemene Bepalingen
In dit artikel wordt een aantal begrippen verklaard. De definities komen overeen met die in de
Wet werk en bijstand (WWB), met uitzondering van de begrippen inkomen en vermogen.
In afwijking van artikel 35 worden ook de inkomens- en vermogensbestanddelen buiten
beschouwing gelaten die bij de algemene bijstandsverlening buiten beschouwing blijven.
Een uitzondering vormt het vermogen ontstaan als gevolg van een immateriële
schadevergoeding. Of dat in aanmerking wordt genomen, wordt individueel bepaald.
HOOFDSTUK II - DE WIJZE VAN VERSTREKKEN
Artikel 2 – Vaststelling draagkracht
Artikel 35, eerste lid WWB bepaalt dat recht bestaat op (…) bijzondere bijstand voor zover de
alleenstaande of het gezin niet beschikt over de middelen om te voorzien in de uit bijzondere
omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan en deze kosten(…) niet
kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, de langdurigheidstoeslag, het vermogen en het
inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm (…). Het college bepaalt het begin
en de duur van de periode waarover het vermogen en het inkomen in aanmerking wordt
genomen.
De inkomstenbestanddelen als bedoeld in artikel 31 lid 2 WWB en 36 WWB worden niet in
aanmerking genomen bij de bijzondere bijstandsverlening. Hiermee worden met name de
doeluitkeringen als kinderbijslag, kinderkorting e.d. niet tot het inkomen gerekend. Ook de
langdurigheidtoeslag wordt niet tot het inkomen gerekend.
Ter bepaling van de eigen financiële draagkracht bij een inkomen boven de bijstandsnorm
wordt een percentage van 35% gehanteerd.
Bij bijzondere bijstandsverlening voor kosten die eigenlijk tot de algemeen noodzakelijke
kosten van het bestaan behoren, zoals woonkosten (artikel 10 en 11), bijzondere
verwervingskosten (artikel 9) en periodieke bijstand levensonderhoud jongeren tot 21 jaar
(artikel 22) geldt een draagkrachtpercentage van 100%.
Bij het vaststellen van de draagkracht moet rekening worden gehouden met hogere woonlasten
die iemand heeft in verhouding met iemand met een minimuminkomen. Deze hogere
woonlasten kunnen op de draagkracht in mindering worden gebracht.

Beleidsregels bijzondere bijstand “Meetlat voor maatwerk” gemeente Oldambt 1 april 2011

13

Draagkrachtberekening:
toepasselijke bijstandsnorm, exclusief vakantie uitkering
vermeerderd met 15%
draagkrachtloos inkomen
minus : eigen inkomsten, exclusief vakantie uitkering
draagkracht in inkomen
(eventueel correctie hoge woonlasten)

€
per maand
------------------€
per maand
€
per maand
------------------€
per maand

 eigen financiële draagkracht = draagkracht in inkomen x 12 maanden x 35%
Artikel 3 – Vermogen
Op grond van artikel 35 WWB worden bij de bijzondere bijstandsverlening
vermogensbestanddelen in aanmerking genomen die bij de algemene bijstandsverlening buiten
beschouwing blijven. Het gaat daarbij om de vermogensbestanddelen genoemd in artikel 34
tweede lid WWB, namelijk:
a. Algemeen gebruikelijke goederen;
b. Het vrij te laten bescheiden vermogen van € 5.455,00 en € 10.910,00 (niveau 2009);
c. Tijdens de bijstandsverlening opgebouwd vermogen;
d. In de eigen woning gebonden vermogen minder dan € 46.100,00 (niveau 2009);
e. Vergoedingen voor immateriële schade vergoeding en
f. Voorziening levensloop.
De onderdelen a. tot en met d. worden vrijgelaten bij de vaststelling van het vermogen, omdat
het uit oogpunt van armoedebeleid niet wenselijk wordt geacht dat deze “bescheiden”
vermogensbestanddelen worden aangewend voor het bestrijden van uit bijzondere
omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan.
De vraag of de vergoeding voor immateriële schadevergoeding wel of niet meegenomen moet
worden bij het vaststellen van het vermogen, zal per individuele situatie beoordeeld moeten
worden.
Naast bovenstaande wettelijke mogelijkheden wordt op basis van gemeentelijk beleid nog het
volgende bepaald:
g. Saldo rekening
Van het saldo op de lopende rekening wordt bij de aanvraag om bijstand en heronderzoeken
geen bedrag vrijgelaten in verband met lopende uitgaven. Een negatief saldo op de lopende
rekening moet als schuld worden aangemerkt en telt daarom mee bij de vaststelling van het
vermogen.
h. Uitvaartverzekering/Levensverzekering bedoeld voor uitvaart
Bij
de
vaststelling
van
het
vermogen wordt
de
waarde
van
een
uitvaartverzekering vrijgelaten. Hier hoeft niet de afkoopwaarde van de verzekering te
worden opgevraagd. Ook een levensverzekering bedoeld voor de uitvaart wordt vrijgelaten.
Hiervoor geldt echter wel een maximale vrijlating van € 10.000,--. Natuurlijk moet bij de
levensverzekering wel duidelijk zijn dat de verzekering daadwerkelijk is afgesloten ter
dekking van de kosten van de uitvaart.
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i. Algemeen gebruikelijke goederen
Op grond van artikel 34, lid 2 onderdeel a WWB worden niet alleen bezittingen in natura die,
gelet op de omstandigheden van persoon en gezin, noodzakelijk zijn, niet als vermogen
aangemerkt, maar ook bezittingen in natura die naar hun aard en waarde algemeen
gebruikelijk zijn. De gemeente Oldambt vindt:
• één auto of motor met een waarde tot maximaal € 4.550,00 algemeen gebruikelijk;
Indien de waarde meer bedraagt dan € 4.550,00 wordt het meerdere in aanmerking
genomen als vermogen.
• caravans, al vanwege hun aard, niet algemeen gebruikelijk. De waarde wordt volledig
in aanmerking genomen als vermogen.
Voor de vaststelling van de waarde van de auto's, motoren en caravans (inclusief btw) wordt
in beginsel uitgegaan van de verkoopprijzen zoals vermeld in de koerslijsten van de
ANWB (de ANWB-koerslijst op de website is alleen toegankelijk voor ANWB-leden), zijnde
de in aanmerking te nemen waarde in het economisch verkeer (artikel 34, lid 1 onderdeel a
WWB). Van deze goederen die wegens hun leeftijd (doorgaans 7 à 8 jaar of ouder) niet meer
in deze koerslijsten zijn opgenomen, wordt aangenomen dat hun waarde nihil is.
Van deze uitgangspunten wordt afgeweken indien er aantoonbare verschillen zijn tussen het
goed en de uitgangspunten van de koerslijsten, bijvoorbeeld enerzijds een schade-auto en
anderzijds een oldtimer of een exclusieve auto zoals bijvoorbeeld een Ferrari of Porsche.
Vermogen dat het bescheiden vermogen te boven gaat wordt volledig als draagkracht
aangemerkt.
Artikel 4 - Draagkrachtperiode
Artikel 35 WWB stelt: “Het college bepaalt het begin en de duur van de periode waarover het
vermogen en het inkomen in aanmerking wordt genomen.”
Voor incidentele verstrekkingen wordt de draagkrachtperiode in alle gevallen vastgesteld op
één jaar, te rekenen vanaf de eerste van de maand van aanvraag. De draagkracht wordt dan
ineens verrekend.
Ook voor periodieke bijzondere kosten wordt de draagkracht eveneens voor één jaar
vastgesteld. Deze kosten spreiden zich echter over meerdere of alle maanden van het jaar uit.
Het is daarom aan te bevelen de draagkracht dan eveneens gespreid over deze maanden te
verrekenen. Het in aanmerking nemen van de draagkracht over alleen die maanden waarop de
kosten betrekking hebben, leidt tot een grote onbillijkheid ten opzichte van de incidentele
kosten.
Indien wijziging van omstandigheden daartoe aanleiding geeft, zal herziening van de
draagkracht plaatsvinden.
In de praktijk komt het voor dat voorafgaand aan de datum waarop een aanvraag om bijstand
wordt ingediend ook bijzondere kosten zijn gemaakt. In beginsel wordt bijstand niet met
terugwerkende kracht verstrekt. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven,
kan van dit beginsel worden afgeweken. Hierbij kan dan maximaal één draagkrachtjaar “terug”
worden gegaan (draagkracht over dat jaar vaststellen).
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Artikel 5 – Krediethypotheek
Voor het in de eigen woning gebonden vermogen worden de richtlijnen gevolgd zoals is
aangegeven in de separate nota “Krediethypotheek en Pandrecht bijstand”, laatstelijk
vastgesteld in 2004.
Dit betekent dat:
a. de bijstand moet over de periode van een jaar, te rekenen vanaf de eerste dag waarover
bijstand wordt verleend, naar verwachting meer zal bedragen dan de hoogte van het netto
minimumloon (1 x de maanduitkering inclusief vakantietoeslag voor gehuwden);
b. rekening moet worden gehouden met de extra vermogensvrijlating voor vermogen,
gebonden in de zelfbewoonde woning met bijbehorend erf.
Er is de laatste jaren nagenoeg geen gebruik van deze mogelijkheid van bijstandsverlening
gemaakt.
Artikel 6 - Geldlening
Artikel 51 WWB stelt:
"Bijzondere bijstand voor de kosten van noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen kan worden
verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht, dan wel in de vorm van een bedrag om
niet".
Artikel 48 lid 2 WWB geeft aan dat de bijstand kan worden verleend in de vorm van een
geldlening of borgtocht als:
a. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende op korte termijn over
voldoende middelen zal beschikken om over de betreffende periode in de noodzakelijk
kosten van het bestaan te voorzien;
b. de noodzaak tot bijstandsverlening het gevolg is van een tekortschietend besef van
verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan;
c. de aanvraag een door de belanghebbende te betalen waarborgsom betreft; dan wel als
d. het bijstand ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een schuldenlast betreft.
Met betrekking tot duurzame gebruiksgoederen wordt er in het algemeen van uitgegaan dat
deze kosten gerekend worden te behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan welke uit het eigen inkomen en vermogen dienen te worden bestreden. In de
bijstandsnorm is een bedrag opgenomen, dat kan worden aangewend voor reservering vóóraf
dan wel gespreide betaling achteraf.
Een lening bij een regulier kredietverlenende instelling is voor veel mensen niet mogelijk.
Daarom wordt in eerste instantie gewezen op de mogelijkheid een lening aan te vragen bij de
Volkskredietbank te Appingedam.
Een lening bij de Volkskredietbank geldt als een voorliggende voorziening. Als een lening bij de
Volkskredietbank niet mogelijk is (dit moet blijken uit een schrijven van die bank met daarin
opgenomen de reden van afwijzing), kan bijstand worden verleend in de vorm van een
geldlening voor duurzame gebruiksgoederen.
Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen (bijvoorbeeld vanwege het bestaan van een
aanspraak) dat de belanghebbende op korte termijn ten aanzien van de periode waarover hij
bijstand voor de kosten van levensonderhoud vraagt alsnog voldoende middelen tot zijn
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beschikking krijgt, kan er aanleiding zijn voor het verstrekken van bijstand in de vorm van een
geldlening.
Ook als de bijstandsaanvraag is te wijten aan het feit dat betrokkene blijk heeft gegeven van
een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, ligt het
in de rede de bijstand in de vorm van een geldlening te verstrekken.
Indien de gevraagde bijstand betrekking heeft op een waarborgsom is een geldlening eveneens
de aangewezen vorm, aangezien belanghebbende de waarborgsom op een later moment weer
terug ontvangt.
De artikelen 13, eerste lid sub f WWB en artikel 48, eerste en tweede lid WWB hebben onder
andere betrekking op de vraag in welke gevallen, op welke wijze en in welke vorm, bijstand kan
worden verleend voor schulden.
Uitgangspunt is dat - bijzondere omstandigheden daargelaten - geen bijstand wordt verleend
voor schulden. De schuldenlast hoeft niet altijd voort te vloeien uit tekortschietend besef van
verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.
Bijstandsverlening "om niet" voor schulden wordt door de wetgever ongewenst geacht. Een
ieder draagt immers de verantwoordelijkheid voor de eigen schulden. Aan de gemeentelijke
verantwoordelijkheid en de maatwerkgedachte wordt echter meer recht gedaan, als ter
beoordeling aan de gemeente zelf wordt gelaten of bijstand dient te worden verleend, alsmede
de vorm waarin dit zou moeten. Om deze reden is onderdeel d. in artikel 48 WWB opgenomen,
waarin het mogelijk is gemaakt bijstand voor schulden te verlenen in de vorm van een
geldlening of borgtocht, indien de gemeente daarvoor aanleiding ziet.
Artikel 7 - Geldlening voor duurzame gebruiksgoederen
Een geldlening voor duurzame gebruiksgoederen kan worden verstrekt indien deze goederen
aan vervanging toe zijn, terwijl belanghebbenden nog niet voldoende hebben gereserveerd.
Hierbij dient vast te staan dat de benodigde geldlening niet kan worden verkregen via de
normale kredietverlenende instanties.
Artikel 51, tweede lid WWB stelt:" Indien een geldlening als bedoeld in het eerste lid wordt
verstrekt stemmen burgemeester en wethouders de aflossingsbedragen en de duur van de
aflossing mede af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende.
De aflossingsbedragen worden zodanig vastgesteld dat belanghebbende blijft beschikken over
een inkomen gelijk aan de beslagvrije voet bedoeld in artikel 475d van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering. De te maken keuzes richten zich in derhalve op:
a. inzet middelen (meerinkomen en vermogen);
b. aflossingsduur;
c. aflossingsbedragen
De aflossingscapaciteit in verband met het verstrekken van bijstand in de vorm van een
geldlening, is gebaseerd op 6% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (inclusief vakantieuitkering) vermeerderd of verminderd met toeslag als bedoeld in de gemeentelijke
Toeslagenverordening.
De aflossingstermijn wordt in principe gesteld op 36 maanden.
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Aflossingsbedragen en duur van de aflossing dienen mede te worden afgestemd op de
omstandigheden van persoon en gezin.
Dit betekent dat in individuele gevallen kan worden afgeweken van de hiervoor genoemde
richtlijn.
Bij meerinkomen (boven de van toepassing zijnde bijstandsnorm en gemeentelijke toeslag) of
verhoging van het inkomen gedurende de aflossingsperiode, kan het aflossingsbedrag worden
verhoogd. Voor vaststelling van het bedrag dat extra kan worden afgelost, wordt aansluiting
gezocht bij het bepaalde in artikel 2 zodat 35% van het meerinkomen aangewend moet worden
voor aflossing.
Artikel 8 - Bijstand om niet voor duurzame gebruiksgoederen
De mogelijkheden van bijstand in de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen (woninginrichting, zogenaamde bruin- en witgoed etc.) is geregeld in artikel 6.
Een lening bij de Volkskredietbank is een voorliggende voorziening. Indien het afsluiten van een
lening bij de Volkskredietbank niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat er een omvangrijke
schuldenlast is) kan bijstand in de vorm van een geldlening worden verleend.
De aflossing van zowel een lening bij de Volkskredietbank als bijstand in de vorm van een
geldlening wordt gesteld op tenminste 6% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (inclusief
vakantietoeslag) vermeerderd met de gemeentelijke toeslag als bedoeld in de
Toeslagenverordening.
Bijstand “om niet” kan een oplossing zijn op basis van het individualiseringsprincipe.
Bijstand kan worden verleend voor de duurzame gebruiksgoederen in een bedrag om niet
indien:
1. de aanschaf van noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen niet voorzienbaar waren (geen
reservering vooraf mogelijk);
2. er sprake is van een noodzakelijke verhuizing op medische en/of sociale gronden binnen
een termijn van 5 jaar (voor iedere maand dat de verhuizing was te voorzien wordt de
aanvrager geacht 1/60 deel van de toepasselijke kosten te hebben gereserveerd);
3. er schulden zijn aangegaan voor de aanschaf van (andere dan waarvoor bijstand wordt
gevraagd) noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen (huisraad e.d.). Vorderingen wegens
fraude, aanschaf luxe artikelen e.d. vallen hier dus buiten.
Uiteraard zal een individuele beoordeling hieraan steeds ten grondslag moeten liggen.
Artikel 8 a – Drempelbedrag
De Wet biedt de mogelijkheid om bij het verlenen van bijzondere bijstand een zogenaamd
drempelbedrag te hanteren. Bij gebruikmaking hierbij wordt slechts bijstand verleend indien de
noodzakelijke kosten het drempelbedrag overschrijden. Van deze mogelijkheid maakt de
gemeente Oldambt geen gebruik.
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HOOFDSTUK III – INCIDENTELE- EN PERIODIEKE BIJSTAND
Artikel 9 - Buitengewone verwervingskosten
Dit artikel biedt de mogelijkheid bijzondere bijstand te verstrekken voor buitengewone
verwervingskosten in gevallen dat de werkgever daarin niet, of onvoldoende voorziet.
Het gaat hierbij dan om situaties waarbij het om kosten gaat die noodzakelijk zijn en die niet uit
een inkomen op bijstandsniveau voldaan kunnen worden.
Het gaat hierbij om de kosten van reizen en de eventuele kosten van kinderopvang waardoor
het verrichten van arbeid mogelijk is. Bijstandsverlening kan hierbij alleen als noodzakelijk
worden aangemerkt indien de inkomsten uit arbeid lager zijn dan de van toepassing zijnde
landelijke bijstandsnorm inclusief gemeentelijke toeslag of verlaging.
In de vorige edities van Meetlat voor Maatwerk was bepaald dat de buitengewone
verwervingskosten in een redelijke verhouding moesten staan tot de netto inkomsten uit arbeid
moeten staan. Hierbij werd uitgegaan van een percentage van 35%. Deze bepaling is in de
huidige versie geschrapt. Daarbij is overwogen dat thans ook extra wordt ingezet op het
verkrijgen van zogenaamde “kleine baantjes”. Het blijven hanteren van genoemd percentage
zou daarbij belemmerend kunnen werken.
Artikel 10 – Woonkostentoeslag - huurwoning
Sinds 1 januari 2006 is de Wet individuele huursubsidie vervangen door de Wet op de
huurtoeslag. Huurtoeslag kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De huurtoeslag
wordt
– in tegenstelling tot de voormalige huursubsidie – gebaseerd op het actuele inkomen. Dat
betekent dat in principe altijd het juiste bedrag aan huurtoeslag wordt verleend welke past bij
het inkomen en de hoogte van de huurlasten. Aanvullende bijstand voor woonlasten is dan
ook niet meer aan de orde.
Een uitzondering wordt echter gemaakt voor situaties van echtparen / ongehuwd
samenwonenden en éénoudergezinnen die op grond van inwonende niet ten laste komende
kinderen reeds een lagere gemeentelijke toeslag (op de bijstandsnorm) ontvangen en
daardoor tevens geen huurtoeslag ontvangen. Ter voorkoming van het 2 maal financieel
treffen voor hetzelfde feit, bestaat voor deze doelgroep de mogelijkheid een
woonkostentoeslag aan te vragen. Deze kan in principe verleend worden totdat de
betreffende omstandigheden zich niet meer voordoen.
Artikel 11 – Woonkostentoeslag – eigen woning
Als er sprake is van een eigen woning kan- mits de woonkosten lager zijn dan de maximaal
subsidiabele huur op grond van de Wet op de huurtoeslag- een woonkostentoeslag worden
verleend . De hoogte van de woonkostentoeslag is gelijk aan de huurtoeslag, waarop een
huurder met dezelfde woonlasten aanspraak kan maken (bij een inkomen op bijstandsniveau).
Met de aansluiting van de woonkostentoeslagen bij het systeem van huurtoeslagen, wordt tot
uitdrukking gebracht dat woonlasten die boven de subsidiegrenzen uitgaan, voor bijstandsgerechtigden niet verantwoord worden geacht. Indien de bijstandsverlening een langdurig
karakter krijgt, wordt een meer bij het inkomen passende huisvesting aangewezen geacht
(verhuisplicht).
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In bepaalde gevallen wordt bijstandsverlening echter noodzakelijk geacht, bijvoorbeeld bij
sterke terugval in het inkomen. Het gaat dan wel om een woonkostentoeslag met een tijdelijk
karakter. Ter zake geldt een verhuisverplichting, waarbij de woonkostentoeslag na een jaar
slechts zal worden verlengd, indien niet, ondanks serieuze pogingen, over andere passende
(goedkopere) woonruimte kan worden beschikt.
Cliënten aan wie de verhuisverplichting is opgelegd, worden echter geconfronteerd met verhuisen stofferingkosten. Deze kunnen de bereidwilligheid om te verhuizen belemmeren. In deze
gevallen wordt bijstand om niet verstrekt in de noodzakelijke kosten van verhuizing (transport)
en stoffering. Deze kosten zijn eenmalig en doen zich zeer incidenteel voor, waardoor ze
beheersbaar zijn.
De verschuldigde hypotheekrente kan van het eigen inkomen worden afgetrokken middels
een voorlopige teruggave van de Belastingdienst. Dit leidt tot een hoger netto inkomen.
De aanvrager zal gestimuleerd worden een dergelijke teruggave aan te vragen zodat het
verlenen van (aanvullende) bijstand tot een minimum beperkt kan worden.
De woonlasten van de eigen woningbezitter bestaan uit:
- de hypotheekrente;
- het eigenaarsdeel van de onroerende zaakbelasting;
- de opstalverzekering;
- de erfpachtcanon;
- de waterschapslasten;
- een vast bedrag voor de kosten van onderhoud van de woning en de centrale
verwarmingsinstallatie (indien aanwezig).
Er wordt een verplichting opgelegd dat aangifte dient te worden gedaan bij de belastingdienst
en dat eventueel belastingteruggave in verband met een negatieve opbrengst van de woning ter
verrekening met de woonkostentoeslag dient te worden aangewend.
Terugvordering zal plaatsvinden ingevolge artikel 58 WWB.
Artikel 12 – Genees- en hulpmiddelen
In dit artikel worden een aantal kostensoorten genoemd die in aanmerking kunnen komen voor
verlening van bijzondere bijstand.
Het algemene uitgangspunt is dat gekozen dient te worden voor de meest goedkope, adequate
oplossing.
Artikel 13 – Bewindvoering en beredderingskosten
Het zich "onder bewindvoering gaan bevinden" kan worden aangemerkt als bijzondere
omstandigheden. De kosten van bewindvoering in verband met onder curatele stelling komen
in aanmerking voor bijzondere bijstand.
Bewindvoering wordt door de rechter ingesteld middels het afgeven van een beschikking.
Gelijktijdig met het instellen van het bewind, benoemt de rechter een zogenaamde
bewindvoerder. Deze bewindvoerder heeft recht op een beloning. De praktijk is dat
bewindvoerders standaard een vergoeding aanvragen bij de rechter volgens de “Taken- en
tarievenlijst beroepsbewindvoerders” die door het Landelijk Overleg van Coördinerend
Kantonrechters (LOK) is vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat er voor kosten van
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bewindvoering in principe altijd bijstand kan worden toegekend als de kosten met een nota
worden gespecificeerd. De kosten moeten uiteraard wel overeenkomen met de zogenaamde
LOK tarieven.
Op grond van bijzondere omstandigheden kan de rechter ambtshalve of op verzoek voor
bepaalde of onbepaalde tijd de beloning anders regelen dan bij de instelling van het bewind
is aangegeven (dit dient uiteraard middels een door de rechter afgegeven beschikking
blijken). Als de rechter hiertoe overgaat mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat het
voor de bijzondere bijstand betreft, om bijzonder noodzakelijke (meer)kosten van het
bestaan gaat.
Naast bovenstaande kosten kunnen ook nog zogenaamde beredderingskosten in rekening
worden gebracht. Na afgifte van een beschikking tot onder curatele stelling gaat de
bewindvoerder over tot een eerste inventarisatie van de "boedel". De hierbij te maken kosten
worden beredderingskosten genoemd. Voor deze kosten kan niet zondermeer bijzondere
bijstand worden verstrekt. Ook hiervoor geldt dat door de bewindvoerder aan de rechter kan
worden verzocht deze aan de onder bewindgestelde in rekening te brengen. Als de rechter
die toestemming geeft (middels afgifte beschikking), kan worden overgegaan tot verlening
van bijzondere bijstand.
Artikel 14 - Kinderopvang
Bijstand kan worden verleend voor de te maken kosten van kinderopvang voor zover geen
beroep kan worden gedaan op de Wet Kinderopvang of de Regeling vergoeding kosten
kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie (SMI) en de individuele situatie dit
noodzakelijk maakt.
Kosten van kinderopvang die gemaakt moeten worden in kader van een ingezet traject
richting (reguliere) arbeidsmarkt, worden vergoed uit het Participatiebudget.
Artikel 15 – Bijdragen ouders en kinderen voor jeugdhulpverlening
Op grond van de Wet Jeugdhulpverlening is het mogelijk dat kinderen -al dan niet gedurende
de gehele week- in een instelling voor dagopvang verblijven. Er wordt door het LBIO aan de
ouders een inkomensonafhankelijke onderhoudsbijdrage opgelegd. De hoogte van de
bijdrage is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de vorm van hulpverlening, te weten
residentieel dan wel semiresidentieel.
Alleen wanneer de bijdrageplichtige ouder aantoont, dat hij of zij een bijstandsuitkering naar
de norm voor een alleenstaande ontvangt, wordt de bijdrage op nihil gesteld. Een kopie van
de laatste uitkeringsspecificatie kan bij het verzoek om nihilstelling worden gevoegd.
Ouders die niet tot de bovengenoemde categorie behoren en problemen hebben met de
betaling, kunnen een betalingsregeling treffen. Gekeken wordt naar de hoogte van de schuld
en aflossingsmogelijkheid. De aflossingperiode mag niet langer zijn dan 3 jaar. Indien de
bijdrageplichtige geen kinderbijslag ontvangt voor het uit huis geplaatst kind, kan het LBIO
afwijken van de periode van drie jaar.
Artikel 16 – Overbrugging levensonderhoud
In een aantal situaties komt het voor dat, om te kunnen voorzien in de algemeen
noodzakelijke kosten van het bestaan, aanvrager niet kan wachten tot de eerste reguliere
uitbetaling van de periodieke uitkering.
Hierbij kan gedacht worden aan situaties waarbij het beroep op bijstand niet direct
voorzienbaar was. Hierbij kan gedacht worden aan verlaten mannen/vrouwen en ex-
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gedetineerden.
In dergelijke situaties kan niet vooraf gereserveerd worden om de periode tot de eerste
uitbetaling te overbruggen.
De maximale periode van overbrugging bedraagt één maand.
Indien de noodzaak aanwezig is, kan bijstand worden verleend voor de
overbruggingsperiode van maximaal één maand. De hoogte van de overbrugging wordt
bepaald door eventueel aanwezige eigen middelen (inkomen en vermogen) en kan
maximaal één maandnorm, exclusief vakantietoelage en inclusief gemeentelijke toeslag of
verlaging, bedragen.
Indien sprake is van inwonende ten laste komende kinderen, zullen hun middelen in de
berekening mee worden genomen indien deze een bedrag van € 450,00 per kind
overschrijden.
Indien niet kan worden beschikt over eigen woonruimte, bijvoorbeeld de situatie van
inwonend zijn of kostganger, wordt het bedrag van de overbrugging gesteld op maximaal
50% van de hierboven berekende overbrugging.
Artikel 17 – Reiskosten
Bijstand voor reiskosten kan worden verstrekt indien de reiskosten als noodzakelijk kunnen
worden aangemerkt.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan reiskosten in verband met het bezoeken van een
echtgenoot, kind of ouder, die is opgenomen in het ziekenhuis of in detentie verblijft e.d. De
reiskosten worden vergoed op basis van de kosten van openbaar vervoer.
In iedere situatie zal de noodzaak van het moeten reizen worden vastgesteld aan de hand van
de individuele situatie.
Artikel 18 – Uitvaartkosten
Nabestaanden zijn gezien het gestelde in het Burgerlijk wetboek aansprakelijk voor de kosten
van de begrafenis of de crematie. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot de huwelijkspartner
van de overledene, dan wel de familieleden in de eerste graad. Indien de nabestaanden in
gebreke blijven of wanneer er geen nabestaanden zijn, zal in de begrafenis of crematie worden
voorzien door middel van een beroep op de Wet op de Lijkbezorging.
Voor de bijstandsverlening gelden geen normbedragen. In de praktijk deden zich slechts enkele
situaties voor waarbij een beroep op de bijstandswet werd gedaan. De meeste cliënten hebben
namelijk een uitvaartverzekering afgesloten.
Uit jurisprudentie valt af te leiden dat wordt uitgegaan van een begrafenis "op de meest
eenvoudige wijze" of "de minst kostbare doch acceptabele uitvoeringswijze".
De eventueel te verstrekken bijstand kan uiteraard enkel worden verleend aan de
nabestaanden.
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Artikel 19 – Alternatieve geneeswijzen
De kosten van alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur, chiropractie en alternatieve
vormen van psychotherapie behoren in het algemeen niet tot de noodzakelijke kosten van het
bestaan.
Een uitzondering hierop vormen alternatieve geneeswijzen, waarvan de kosten gedeeltelijk door
de ziektekostenverzekering worden vergoed.
Wanneer het een eigen bijdrage betreft is er geen GGD-advies nodig.
Als er meer behandelingen, dan waarvoor een vergoeding van de ziektekostenverzekering
mogelijk is, noodzakelijk zijn dan dient een GGD-advies te worden gevraagd. Is men niet
verzekerd dan bepalen de individuele omstandigheden de hoogte van de eventuele bijstand.
Artikel 20 – Eigen bijdrage ziekenvervoer
Indien noodzakelijk het ziekenhuis of vergelijkbare instellingen bezocht moet worden, zal
de ziektekostenverzekeraar de hieraan verbonden reiskosten pas vergoeden zodra een
bepaalde drempelbedrag (= eigen bijdrage) is voldaan.
In de dagelijkse praktijk wordt gesproken over een zogenaamde “machtiging ziekenvervoer”.
Deze eigen bijdrage kan worden aangemerkt als bijzonder noodzakelijke kosten en kan
zodoende in aanmerking komen voor bijstandsverlening.
Artikel 21 – Rechtsbijstand en griffiekosten
Voor het eigen aandeel in de kosten van rechtsbijstand en de verschuldigde griffiekosten
wordt in het algemeen geen bijzondere bijstand verleend.
In principe zijn hiervoor namelijk een tweetal voorliggende voorzieningen aanwezig, namelijk:
1. een rechtsbijstandsverzekering
De rechtsbijstandsverzekering kan een voorliggende voorziening zijn. De belanghebbende
moet dan wel over zo’n verzekering beschikken. Het feit dat de belanghebbende geen
rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten is geen grond om een verzoek om bijstand af te
wijzen.
2. de Wet op de Rechtsbijstand
Via deze wet kan de burger in aanmerking komen voor de volgende voorzieningen:
• rechtsbijstand tijdens een spreekuur.
Hieraan zijn geen kosten verbonden indien de burger beschikt over een inkomen op
het sociaal minimum.
• voor verdergaande rechtsbijstand kan een verzoek ingediend worden om in
aanmerking te komen voor een zogenaamde “toevoeging”.
Hiervoor dient een zogeheten “Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen” ingevuld te
worden. De Raad voor de Rechtsbijstand neemt vervolgens een besluit op dit ver
zoek. Indien deze wordt toegekend, dient nog wel een eigen bijdrage te worden vol
doen. Mogelijk moeten ook nog griffierechten en leges (bijvoorbeeld de kosten voor
het opvragen van een uittreksel uit het bevolkingregister) worden voldaan. Voor deze
eigen bijdrage, de griffiekosten en de leges kan bijstand worden verleend.
Indien het verzoek wordt afgewezen betekent dat, dat de Raad voor de Rechtsbij
stand de procedure als niet noodzakelijk heeft aangemerkt.
Dat betekent dat voor de kosten dan ook geen bijstand kan worden verleend.
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Artikel 22 – Toeslag aflossing noodzakelijke geldlening
De kosten van het aanschaffen c.q. vervangen van noodzakelijke duurzame
gebruiksgoederen dienen in principe te worden voldaan uit het eigen beschikbare inkomen,
middels reservering vooraf (sparen) dan wel achteraf (afsluiten lening). Indien reservering
niet mogelijk is geweest, vindt verwijzing plaats naar de Volkskredietbank Noord Oost
Groningen te Appingedam voor het aanvragen van een geldlening.
Als de Volkskredietbank een lening verstrekt wordt het aflossingsbedrag zodanig vastgesteld
dat het bruto leenbedrag (netto bedrag plus kosten) in 36 maanden wordt afgelost.
Dit kan problemen geven voor mensen met een minimuminkomen, omdat zij slechts worden
geacht een aflossing aan te kunnen van 6% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Wanneer voor noodzakelijke kosten (bijvoorbeeld voor inrichtingskosten van een woning)
een hogere lening noodzakelijk is, met een hoger aflossingsbedrag dan vanuit de
bijstandsnorm mogelijk is, wordt voor het verschil gedurende maximaal 36 maanden een
toeslag verstrekt vanuit de bijzondere bijstand.
De hoogte van de te verlenen bijzondere bijstand wordt eenmaal vastgesteld en gedurende
de looptijd van de lening (36 maanden) niet meer aangepast. De reden hiervoor is dat de
kosten die het met zich meebrengt om aanpassingen van dit bedrag te onderzoeken en/of uit
te voeren, niet opwegen tegen de extra inkomsten uit aflossing die dat met zich mee brengt.
Artikel 23 – Reserveringstoeslag 65 jaar en ouder
De reserveringstoeslag is een regeling die per 1 april 2011 enkel geldt voor personen van 65
jaar en ouder (dat wil zeggen: alleenstaanden van 65 jaar en ouder en gezinnen waarvan
één van, of beide partners 65 jaar en ouder zijn). Personen tot 65 jaar zijn uitgesloten van
deze regeling, omdat zij in aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslag, voor de
langdurigheidstoeslag gelden immers per 1 april 2011 nagenoeg dezelfde voorwaarden als
voor de reserveringstoeslag.
Definitiebepalingen
Geprobeerd is om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij definities uit de Wet werk en
bijstand, omdat deze wet, gezien haar aard, zoveel mogelijk aansluit bij de feitelijke situatie
van degenen die tot de doelgroep van het gemeentelijk minimabeleid behoren.
De Reserveringstoeslag is bedoeld voor inwoners van de gemeente Oldambt in de leeftijd
van 65 jaar en ouder. Niet vereist is dat het huishouden in de drie jaren voorafgaand aan de
peildatum in Oldambt (Winschoten, Scheemda, Reiderland) woonde. Wel is vereist dat het
huishouden in die periode in Nederland is gevoerd.
Het hoofd van het huishouden is gedefinieerd om te voorkomen dat van één huishouden
meerdere personen aanspraak kunnen maken. Het uitgangspunt is dat per zelfstandig
huishouden slechts eenmaal recht op de Reserveringstoeslag bestaat.
Om als inwoner van de gemeente Oldambt te worden beschouwd is vereist dat degene waar
het om gaat op de peildatum Nederlander is of daarmee gelijk te stellen is, ingeschreven is in
de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Oldambt en bovendien feitelijk
woonachtig is in de gemeente Oldambt. Voor de definitie van Nederlander of daarmee gelijk
te stellen, is aansluiting gezocht bij de Wet werk en bijstand. Hierdoor kan de
Reserveringstoeslag in beginsel aan dezelfde mensen worden verstrekt als degenen aan wie
de gemeente Oldambt ook -zo nodig- bijstand zou kunnen verlenen. Wel is de extra eis
opgenomen dat de persoon waar het om gaat ook altijd in de Gemeentelijke
Basisadministratie van Oldambt is opgenomen. Doordat, net als in de Wet werk en bijstand,
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voor het bepalen van de woonplaats aansluiting is gezocht bij artikel 10 van boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek, wordt voorkomen dat iemand die op de peildatum, of in de drie jaren
daarvoor, wegens bijvoorbeeld vakantie of verpleging tijdelijk buiten de gemeente Oldambt
verbleef, niet meer in aanmerking komt voor de Reserveringstoeslag.
Als inkomen wordt aangemerkt inkomsten uit of in verband met arbeid of uit pensioen of
sociale uitkering. Om tot de doelgroep gerekend te kunnen worden moet in de drie hele
kalenderjaren voorafgaand aan de peildatum onafgebroken een inkomen zijn genoten dat
bestemd is om in het levensonderhoud te voorzien. Tevens is vereist dat dit inkomen is
genoten terwijl het huishouden in Nederland werd gevoerd. De reden daarvan is dat het
lokale minimabeleid zich richt op de Nederlandse situatie. Het beleid richt zich tot degenen
die langdurig op een inkomen zijn aangewezen, dat gezien de kosten van levensonderhoud
in Nederland als een laag inkomen kan worden aangemerkt.
Kring van rechthebbenden
Hier wordt vastgesteld welke huishoudens in aanmerking komen voor de
Reserveringstoeslag. Oldambster huishoudens die op de peildatum gedurende drie jaar
zonder onderbreking in Nederland woonden en afhankelijk waren van inkomsten uit arbeid of
sociale uitkering, waarvan het inkomen , vermeerderd met eventuele andere inkomsten,
lager is dan de vastgestelde grenzen, en waarvan de hoofdcliënt of minimaal één partner 65
jaar of ouder is, worden onder de regeling gebracht. Aangezien de reserveringstoeslag een
vorm van bijzondere bijstand is, vindt een vermogenstoets plaats.
Voor het vereiste dat iemand in de referteperiode zonder onderbreking in Nederland heeft
gewoond, geldt een uitzondering: maximaal één periode per kalenderjaar van niet langer dan
drie maanden waarin verblijf in het buitenland is gehouden. Met deze uitzondering wordt
voorkomen dat personen met een ander inkomen, die dertien weken in een kalenderjaar
naar het buitenland gaan, niet meer in aanmerking komen voor de reserveringstoeslag.
Personen van 65 jaar en ouder met een bijstandsuitkering, hebben immers ook het recht om
dertien weken per jaar in het buitenland te verblijven.
Geen recht
We hebben het hier niet altijd over een AWBZ-instelling. De term AWBZ-instelling kan
namelijk verwarring veroorzaken. Dit omdat zowel bijvoorbeeld verpleeghuizen,
verzorgingshuizen en instellingen voor begeleid kamerbewonen zogenoemde AWBZinstellingen zijn. De bedoeling van de regeling is echter alleen díe bewoners tot de doelgroep
te rekenen die redelijkerwijs ook de kosten maken waarvoor de reserveringstoeslag is
bedoeld. Het doel van de Reserveringstoeslag is een bijdrage in de kosten van onder andere
duurzame gebruiksgoederen en woninginrichting en woningstoffering. De bewoners van een
verpleeghuis hoeven geen duurzame gebruiksgoederen aan te schaffen. Ook hoeven zijn
geen kamers te stofferen en te meubileren.
Bewoners van verzorgingshuizen en instellingen van begeleid kamerbewonen hebben die
kosten nadrukkelijk wel. Daarom worden zij wel onder de doelgroep van de
Reserveringstoeslag gebracht.
De groep die voor de Reserveringstoeslag in aanmerking komt, heeft geen recht op de LDT.
De LDT is er immers voor personen tot 65 jaar. Het kan zijn, dat eerder in het jaar waarin de
Reserveringstoeslag wordt aangevraagd, de LDT is ontvangen op het moment dat de
aanvrager nog geen 65 jaar was. In zo’n situatie bestaat uiteraard geen recht op de
Reserveringstoeslag.
De aanvraag
De reserveringstoeslag moet jaarlijks worden aangevraagd. De aanvraag moet worden
gedaan door het hoofd van de huishouding. De aanvrager moet zo nodig bij de aanvraag de
benodigde bewijsstukken verstrekken.
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Artikel 24 – Aanschaf noodzakelijke computer in de thuissituatie
In de hedendaagse maatschappij is het kunnen beschikken over een computer (met name
ook in de thuissituatie) in toenemende mate van evident belang. Er wordt steeds meer (zeker
ook door overheidsorganen) verwezen naar internetsites voor het verkrijgen van informatie
maar ook voor het aanvragen van (sociale) voorzieningen. Ook de schoolgaande kinderen
dienen voor het maken van schoolopdrachten thuis over een computer te kunnen
beschikken. Ook het onderhouden van sociale contacten geschied grotendeels via diverse
sites op het internet. Kortom, het kunnen “bewegen op” en het “gebruik maken van” de
digitale snelweg is een belangrijk onderdeel van het “mee kunnen blijven doen” in de
maatschappij.
Het aanschaffen van een eigen computer is met name voor gezinnen met kinderen en in het
bezit van een (langdurig) minimum inkomen, een groot probleem. Deze doelgroep dreigt
daardoor op een nog grotere maatschappelijke achterstand te komen.
Eén van de actiepunten in 2008 / 2009 van het Kabinet was het aan gezinnen met een laag
inkomen meer hulp bieden in de vorm van met name voorzieningen waarbij computers voor
schoolgaande kinderen uitdrukkelijk wordt genoemd. Mede op grond hiervan zijn de 3
voormalige gemeenten en de IGSD Oldambt in 2009 een pilot gestart waarbij een computer
(met toebehoren) beschikbaar werd gesteld aan de lokale minima (met kinderen in de leeftijd
van 9 tot 18 jaar) en daaraan was het volgen van een cursus door een ouder een
voorwaarde. Middels deze cursus waren de ouders in staat om de computer zelf ook te
bedienen maar vooral ook om hun kinderen adequaat te begeleiden in het gebruik van de
computer.
De gemeente Oldambt heeft thans de wens om een dergelijke vorm van verstrekking
structureel op te nemen in haar bijzondere bijstandsbeleid. Hierbij wordt (deels)
voortgeborduurd op voornoemde pilot.
Dat betekent dat bijstand kan worden verleend voor het aanschaffen van een computer
indien geconstateerd wordt dat het als noodzakelijk wordt beschouwd dat een dergelijke
voorziening in de thuissituatie aanwezig moet zijn en dat op moment van aanvragen sprake
is van het inwonend zijn van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 9 tot 18 jaar en waarbij
geconstateerd is dat op het moment van aanvragen het gezamenlijk (gezins-) inkomen niet
meer bedraagt dan 115% van de met de gezinssituatie vergelijkbare bijstandsnorm, inclusief
verhoging of verlaging op grond van de gemeentelijke Toeslagenverordening en aangetoond
is dat aanvrager gedurende een periode van 36 maanden voorafgaande aan een dergelijke
aanvraag een inkomen heeft ontvangen welke niet meer bedraagt dan 115% van de met de
gezinssituatie vergelijkbare bijstandsnorm, inclusief verhoging of verlaging op grond van de
gemeentelijke Toeslagenverordening.
Bovenstaande betekent wel dat (in afwijking van hetgeen in artikel 2 is bepaald) indien het
eigen inkomen meer bedraagt dan de aangegeven grens, men niet voor deze verstrekking in
aanmerking komt.
Aan de verlening is wel de voorwaarde dat men langdurig op een minimum inkomen
aangewezen moet zijn. Er is hierbij gekozen voor een termijn van 3 jaar (36 maanden), dit
overeenkomstig de bepalingen rondom het recht op de langdurigheidstoeslag.
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Er is geen sprake van het verplicht inkopen van de computer bij een bepaalde leverancier,
dan zou namelijk sprake zijn van “gedwongen winkelnering”. De aanvrager kan zelf een
leverancier uitzoeken maar dient wel een op naam gestelde nota van een bij de Kamer van
Koophandel geregistreerd bedrijf te overleggen.
Aan de verlening van een dergelijke voorziening is wel de voorwaarde verbonden dat de
ouder c.q. één van de ouders van het inwonend kind een cursus gaat volgen om zodoende
de computer zelf op een goede wijze te kunnen gebruiken en het kind aldus adequaat te
kunnen begeleiden. De ouder kan zelf een leverancier van een dergelijke cursus kiezen. Wel
dient een afschrift van het aanmeldformulier te worden overgelegd.
Het niet voldoen aan gestelde voorwaarden betekent dat de verleende bijstand
teruggevorderd dient te worden (dit is een algemeen uitgangspunt van de WWB).
De bijstand voor de computer (inclusief bijbehorende accessoires en software) is gesteld op
maximaal € 600,00 en de bijstand voor de cursus bedraagt maximaal € 100,00.
Indien na de eerste toekenning van de bijstand voor de computer in een later stadium
opnieuw een verzoek wordt ingediend, zal een termijn van afschrijving gehanteerd worden
van 5 jaar (60 maanden). Uiteraard zal dan ook gekeken worden naar de overige
voorwaarden.
Artikel 25 – Eigen bijdrage AWBZ begeleiding
De eigen bijdrage voor AWBZ begeleiding is ingevoerd per 21 juni 2010. Uit de parlementaire
geschiedenis blijkt dat deze eigen bijdrage is ingevoerd om al te lichtvaardig gebruik van de
AWBZ begeleiding tegen te gaan. De eigen bijdrage zorgt er volgens de wetgever voor dat
mensen nog eens kritisch kijken naar hun zorggebruik en hun eigen verantwoordelijkheid. De
eigen bijdrage is bedoeld als drempel. In de AWBZ is dus geen oordeel gegeven over de
noodzakelijkheid van dit deel van de kosten. Er is ook geen andere voorliggende voorziening
voor deze eigen bijdrage. Dat betekent dat moet worden getoetst aan artikel 35, lid 1 van de wet
en dat kan mogelijk leiden tot het besluit om bijzondere bijstand te verlenen. Indien een
belanghebbende is aangewezen op bedoelde begeleiding kan worden verondersteld dat de
kosten van de eigen bijdrage noodzakelijk zijn en voortvloeien uit bijzondere omstandigheden.
HOOFDSTUK IV - TOESLAGEN VOOR LEVENSONDERHOUD
Artikel 26 - Toeslagen voor jongeren van 18 t/m 20 jaar
De bijzondere bijstandsverlening aan personen van 18 t/m 20 jaar mag ingevolge artikel 12
WWB aan deze categorie slechts plaats hebben voor zover de noodzakelijke kosten van het
bestaan uitgaan boven de toepasselijke bijstandsnorm en voor deze kosten geen beroep kan
worden gedaan op de ouders, omdat:
a. de middelen van de ouders daartoe niet toereikend zijn; of
b. het onderhoudsrecht jegens de ouders redelijkerwijs niet te gelde kan worden gemaakt.
De toeslagen voor uitkeringsgerechtigden vanaf 21 jaar zijn geregeld in de door de gemeenten
vastgestelde Toeslagenverordening. In deze verordening bestaat geen ruimte om de toeslagen
voor jongeren van 18 t/m 20 jaar op te nemen. Eventuele toeslagen voor uitkeringsgerechtigden
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van 18 tot 21 jaar zijn daarom gebaseerd op artikel 12 WWB en vinden plaats in de vorm van
bijzondere bijstand.
De hoogte van de bijstandsuitkering voor jongeren van 18 t/m 20 jaar is afgestemd op het
bedrag aan kinderbijslag. Voor de alleenstaande ouder en gehuwden in deze leeftijdscategorie
gelden aangepaste normen. Indien de norm niet voldoende is, kan de jongere een beroep doen
op de ouderlijke onderhoudsplicht (de ouders zijn op grond van het Burgerlijk Wetboek
onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar oud is). Hoewel het hier gaat om een aanvulling die ertoe
moet leiden dat de jongere in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan kan voorzien,
heeft de wetgever ervoor gekozen om deze aanvulling onder de bijzondere bijstand te brengen.
Het is in het algemeen ongewenst dat de bijstandsuitkering op een hoger niveau ligt dan het
wettelijk minimumloon, zodat het voor betrokkene niet zou lonen om te werken.
Bij de beantwoording van de vraag of aanvullende bijstand dient te worden verleend, dient eerst
een oordeel gevormd te worden over de hoogte van de noodzakelijke bestaanskosten. "Daarbij
kan de gemeente onder andere in aanmerking nemen of voor de betrokkene zelfstandige
huisvesting noodzakelijk is".
Er kan eveneens aanvullende bijstand worden verleend als de ouders weliswaar financieel in
staat zijn om de bestaanskosten van het kind op zich te nemen, maar de betrokkene redelijkerwijs geen beroep op de ouders kan doen. Daarbij gaat het vooral om de situaties waarin de
onderlinge verhouding ernstig verstoord is. Met het begrip "redelijkerwijs" wordt tot uitdrukking
gebracht dat de gemeente van geval tot geval dient te beoordelen of hiervan inderdaad in die
mate sprake is, dat de verlening van bijstand gerechtvaardigd is. Om geen afbreuk te doen aan
de ouderlijke onderhoudsplicht, wordt in zo'n situatie de bijstand verhaald op de ouders".
Bovenstaande moet dan wel, met het oog op de zorgvuldigheid, worden onderbouwd met een
indicatiestelling, vergelijkbaar met een indicatiestelling tot uithuisplaatsing, van Maatschappelijk
werk, GGZ of SPD.
Voor de hoogte van de toeslag is uitgegaan van het uitgangspunt dat de toeslag het mogelijk
moet maken dat de noodzakelijk uitwonende jongere van 18 tot 21 jaar op dezelfde wijze in zijn
onderhoud kan voorzien als de 21-jarige. Dit houdt in dat de toeslag het verschil bedraagt
tussen de norm voor een 21-jarige en de voor de jongere van toepassing zijnde norm incl.
gemeentelijke toeslag.
Indien de jongere van 18 tot 21 jaar in een inrichting verblijft ontstaat een andere situatie.
Algemene bijstandsverlening is ingevolge artikel 13, lid 2, sub a van de WWB uitgesloten. Dit
artikel vermeldt: "Geen recht op algemene bijstand heeft degene van 18, 19 of 20 jaar die in
een inrichting verblijft".
Onder het regime van de oude Abw is door de IGSD Oldambt nooit uitvoering gegeven aan dit
artikel (geen aanvragen ontvangen). Bij personen in deze leeftijdscategorie wordt van de
ouders over het algemeen een bijdrage gevraagd in de kosten van het verblijf in de inrichting.
De bijstand die, rekening houdend met deze onderhoudsplicht, moet worden verleend, zal in
voorkomende gevallen minder bedragen dan het voorgestelde landelijke normbedrag (voor
personen vanaf 21 jaar).
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Een juiste aansluiting op de bestaanskosten van de betrokkene en de ouderlijke
onderhoudsplicht kan dus alleen maar worden bereikt door de hoogte van de bijstand geheel af
te stemmen op de individuele omstandigheden van de betrokkene, rekening houdend met de
ouderlijke onderhoudsplicht. Daarvoor vormt de bijzondere bijstand het aangewezen instrument.
Bij dergelijke aanvragen dient te worden bedacht dat de noodzaak van het verblijf in een
inrichting vast moet staan, hetgeen kan worden afgeleid uit een medische of sociale indicatie.
Er dient dan tevens te worden bezien of er sprake is van een voorliggende voorziening. Meestal
zullen de kosten van verblijf in de inrichting betaald worden via een andere regeling (bijv. de
AWBZ). De medische noodzaak is dan al op grond van de voorliggende voorziening
vastgesteld. In het algemeen zal de gevraagde bijstand derhalve betrekking hebben op de
bijkomende kosten, zoals premie ziektekostenverzekering en persoonlijke uitgaven (vgl. zak- en
kleedgeld).
HOOFDSTUK V - SLOTBEPALINGEN
Artikel 27 – Citeertitel en inwerkingtreding
Dit artikel geeft de citeertitel van de nota en geeft aan wanneer de beleidsregels in werking
treden.
Artikel 28 - Overgangsrecht
Het recht op bijstand - zoals vastgesteld op grond van de vorige beleidsregels “Meetlat voor
Maatwerk 2007” blijft bestaan tot afloop van het reeds vastgestelde draagkrachtjaar of totdat
gewijzigde omstandigheden aanleiding geven omtrent de kosten waarvoor reeds bijstand was
verleend een nieuw besluit te nemen.
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Bijlage prijzen / vergoedingen
Kostensoort

Maximale vergoeding

Artikel Bron

1. Inrichtingskosten

Alleenstaande
€ 2.363,90
Gezin, 2 personen
€ 3.996,00
Gezin, 3 personen
€ 4.496,66
Gezin, 4 personen
€ 5.027,22
Voor ieder persoon meer
€ 493,79
Bij kamerbewoning individueel beoordelen met
als maximum de helft van bovenstaande bedragen.

7 en 8

2. Reiskosten

Per kilometer
(verwervingskosten)

9

3. Verhuiskosten

De werkelijke kosten huur aanhanger of
busje plus kosten brandstof

11

4. Stofferingskosten

De werkelijke kosten behang, verf en
vloerbedekking

11

5. Brilmontuur
6. Contactlenzen
7. Kraampakket

Op basis van gegevens Nibud

8. Schoenen

eigen aandeel volwassenen
eigen aandeel kinderen

9. Maaltijden

Eigen bijdrage per maaltijd

10. Kleding

Op basis van gegevens Nibud

11. Bewindvoering

Alleenstaande per jaar
Gezin per jaar
Beredderingskosten per jaar

12. Kinderopvang

1e kind
2e kind en volgend

13.Jeugdhulpverlening

Residentiële hulpverlening
kind 0 t/m 5 jaar
p/mnd
kind 6 t/m 11 jaar
p/mnd
kind 12 t/m 20 jaar
p/mnd
Semi residentiële hulpverlening
50% van genoemde bedragen

14. Reiskosten

Per kilometer

15. Uitvaartkosten

Op basis van gegevens Nibud

16. Bijdrage ziekenvervoer

Per jaar

€ 0,19

€ 60,00

12

€ 140,00

12

Belastingdienst

Nibud

12

Nibud

€ 55,00
€ 35,00

12

Nibud

€ 4,20

12

St. Oosterlengte
Tafeltje Dekje
Nibud

€ 1.126,93
€ 1.352,32

13

Bewindvoering
Zuidlaren

14

Gastouderburo

15

LBIO

€ 451,01
€ 2,90
€ 2,25

€ 69,86
€ 98,06
€ 122,25

0,19

Belastingdienst
18 Nibud

€ 92,00
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