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Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief dd. 19 juni 2018, waarin u de concept Beleidsregels bijzondere bijstand
2018 ter advisering aan de Adviesraad Sociaal Domein voorlegt, komt de Adviesraad Sociaal Domein tot
de hieronder vermelde bevindingen en adviezen.
Algemeen
De Adviesraad spreekt allereerst zijn waardering uit voor de gegeven toelichting op deze Beleidsregels
door een beleidsambtenaar.
De Adviesraad constateert, dat de gemeente door middel van deze nieuwe Beleidsregels de
participatiemogelijkheden voor inwoners kan vergroten door een gedeelte van de eigen bijdrage van
kinderopvang te vergoeden, indien de ouder deelneemt aan een re-integratieproject en door het
verstrekken van een fiets aan statushouders ter ondersteuning van hun inburgering.
Ook het gelijktrekken van de vermogensgrens met die voor algemene bijstand en de mogelijkheid tot het
verstrekken van een overbruggingsuitkering dragen hiertoe bij.
De Adviesraad constateert, dat de normenlijst, waar in diverse artikelen naar wordt verwezen, niet is
toegevoegd. Een bijlage vormt immers samen met de toelichting op de Beleidsregels een ondeelbaar
geheel met de Beleidsregels.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College een geactualiseerde normenlijst als bijlage toe te voegen aan de
Beleidsregels bijzondere bijstand.
Artikel 13 lid 1
De Adviesraad constateert, dat er geen bijzondere bijstand meer wordt verstrekt voor het doorbetalen
van vaste lasten van een woning bij een verblijf elders of buiten de gemeente in een inrichting of
ziekenhuis langer dan zes maanden. In de praktijk kan er in een dergelijke situatie voor een
belanghebbende een lastige situatie ontstaan.
Advies
De Adviesraad adviseert uw College bij toepassing van artikel 13 lid 1 bij een verblijf buiten de gemeente
vooral maatwerk te bieden.
Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
C.J. Harteveld
Voorzitter
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