
Reactienota advies Participatieraad Beleidsregels Bijzondere bijstand  

 

 Advies Participatieraad Reactie college; 
burgemeester en 
wethouders 

1.  Overwegingen en opmerkingen bij het 
advies 
Wij zijn blij verrast te constateren dat voor 
zover in deze Beleidsregels een 
inkomensgrens wordt vermeld deze niet meer 
op 115% maar nu op 120% is gesteld. Dit 
vergroot de groep die in aanmerking komt 

voor bijzondere bijstand. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wij begrijpen heel goed dat ervoor gekozen 
wordt het taalgebruik in deze beleidsregels 
als uitwerking van de wet zo goed mogelijk te 
laten aansluiten op de wetteksten. Voor 
mensen die gewend zijn wetteksten en 
officiële regelingen te lezen, is het veelal 

geen probleem precies te begrijpen wat er 
staat. Echter; willen wij voor iedereen 
glashelder maken wat het praktisch kader 
voor de uitvoering van de bijzondere bijstand 

inhoudt, dan vraagt dit meer. Het is dan ook 
de vraag of de gemeente bereid is 
beleidsstukken in het algemeen en genoemde 

Beleidsregels zó te (her)schrijven dat deze 
begrijpelijk zijn voor een gemiddelde lezer? 

 
 
Het college veronderstelt dat 
er sprake is van een 
verwarring en benadrukt dat 
de inkomensgrens om in 
aanmerking te komen voor 

bijzondere bijstand thans nog 
op 100% van de 
bijstandsnorm blijft staan. Dit 
mede vanwege het voorheen 
nog geldende preventief 
toezicht. In de toekomst zal 
worden bekeken of de 

inkomensgrens voor alle op 
het armoedebeleid betrekking 
hebbende onderwerpen op 
120% van de toepasselijke 
bijstandsnorm kan worden 
gesteld. 
 

Het college begrijpt de 
opmerking van de 
Participatieraad, maar ziet 
voor wat betreft de officiële  
beleidsregels op zich, helaas 
geen andere oplossing 

hiervoor. 

 Wat ons betreft denken wij aan: 
 

✓ Het uitbrengen van een folder of 

boekje dat een overzicht geeft van 
alle mogelijkheden. De inhoud moet 
erop gericht zijn mensen een 
compleet overzicht te bieden, 
waardoor men gemakkelijk kan 
nagaan óf en waarvoor men in 
aanmerking komt; 

 
✓ Wij zouden willen dat door de toon 

van de voorlichting mensen zich zó 
welkom en gezien voelen dat zij 
contact willen opnemen met de 
gemeente, in ons geval de 
Noaberpoort. Het zou nog beter 

bekend moeten zijn dat iedereen 
altijd met alle vragen daar terecht 
kan. In plaats via een onpersoonlijk 
contactformulier al van alles te 
moeten invullen. Vooral het 

Het college onderschrijft de 
opmerkingen van de 
Participatieraad. Er wordt 

aanvullend een 
communicatieplan opgesteld 
om via diverse kanalen alle 
doelgroepen, zowel intern als 
extern, te informeren over de 
bijzondere bijstand, de 
voorwaarden en hoe aan te 

vragen. Waar mogelijk zullen 
voorbeelden benoemd worden 

van de meest voorkomende 
kostensoorten.   



persoonlijke contact in de voorlichting 
biedt de kans om mensen te laten 

ervaren wat de gemeente voor haar 
inwoners kan doen; 

 
✓ Juist hiermee kan de gemeente de 

menselijke maat toepassen door de 

inwoners te laten ervaren dat zoveel 
mogelijk gewerkt wordt met één plan, 
één begeleider. En dat er altijd een 
beroep kan worden gedaan op 
onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Vooral dit laatste is erg belangrijk om 

te voorkomen dat inwoners niet 
ontmoedigd raken door regels en 
bureaucratie;  

 
✓ Alles wat op schrift gesteld kan 

worden moet uiteraard ook 

gemakkelijk digitaal te vinden zijn. 

Voor iedereen die het prettig vindt om 
anoniem de juiste informatie op te 
zoeken, moet dat mogelijk zijn. Maar 
ook dan moet wat ons betreft ook 
doorklinken dat persoonlijk contact 
via telefoon, mail of sociale media 
mogelijk is.  En dat dit zelfs op prijs 

gesteld wordt;  
 

✓ In de presentatie zal heel duidelijk 
moeten worden gemaakt welke 
kosten worden vergoed en voor welke 
onderdelen een geldlening wordt 

verstrekt. Liefst zo concreet mogelijk 
wat betreft bedragen. Als het gaat om 
een geldlening, moet ook duidelijk 

zijn onder welke voorwaarden de 
terugbetaling zal worden geregeld; 

  
✓ Om ervoor te zorgen dat niemand 

wordt overgeslagen, verzoeken wij u 
actief op zoek te gaan naar 
mogelijkheden om mensen die in 
aanmerking komen voor bijzondere 
bijstand ook te bereiken. Actief is dan 
vooraf ook proactief!  Bijvoorbeeld 
door zeer regelmatig in Rond 

Haaksbergen te publiceren over de 
vele onderdelen uit de Beleidsregels. 
En vooral ook met  actuele 
voorlichting naar alle voorliggende 
voorzieningen. Wij vermoeden dat in 
de Noaberpoort op dit punt een scala 

aan ideeën te vinden zal zijn. Het 
gaat er ons om dat het uiterste wordt 
gedaan om zichtbaar te maken dat er 
daadwerkelijk financiële 
ondersteuning is voor iedereen die dit 
nodig heeft. In dit verband herinneren 
wij u aan uw reactie op één van de 

ideeën om gebruik te maken van 
groepen die sowieso al wel bekend 
zijn bij de gemeente. 



 Advies 
Na bestudering en bespreking zijn wij van 

mening dat wij positief kunnen adviseren 
deze Beleidsregels bijzondere bijstand vast te 
stellen. Wij gaan er vanuit dat deze 
actualisering een goede bijdrage levert aan 
het integrale minimabeleid. En dat deze 

werkafspraken voor zowel de inwoners als de 
uitvoerders een verbetering zijn. Voor 
verdere detailvragen en opmerkingen met 
betrekking tot de Beleidsregels zelf, verwijzen 
wij naar de bijlage.  
 

Het college is blij met het 
positieve advies, mede ook 

gezien de korte termijn, 
waarvoor dank. 

 Bijlage – artikelsgewijs   

 Art.1.2 i  
N.a.v. de omschrijving van het begrip  
“gemeentelijke bijdrage collectieve  
aanvullende zorgverzekering” is de 

formulering  

“….een door het college verstrekte bijdrage 
voor de verschuldigde premie voor de 
collectieve zorgverzekering en / of voor het 
wettelijk eigen risico, die zich vertaalt in een 
premiekorting;”  

voor ons aanleiding de vraag te stellen of er 
toch ook sprake kan zijn van een algemene 
premiekorting voor welke (collectieve) 
ziektekostenverzekering dan ook?  

Het college begrijpt de vraag 
en zal dit meenemen in 
overleggen betreffende de 
collectieve zorgverzekering.  

 Art. 2.4 en 2.5  
Er zal altijd sprake zijn van een krappe kas,  

waardoor veel kosten vooraf vaak niet door  
de inwoner zelf betaald kunnen worden. 
Waarom niet in één artikel vaststellen dat 
altijd in overleg met de inwoner wordt 
afgesproken of en welke kosten rechtstreeks 
aan een leverancier worden betaald?  Mensen 

kunnen het voor hen rechtstreeks betalen 

vaak als een vernedering ervaren omdat zij 
om hen moverende redenen niet willen dat 
het bij een leverancier bekend is dat er wordt 
betaald in het kader van bijzondere bijstand. 
We gaan er bovendien vanuit dat er altijd  
controle is op het verantwoord besteden van 

de bijzondere bijstand. 

Het college merkt op dat dit in 
de praktijk al in overleg met 

de inwoner plaatsvindt. Het 
college wil echter ook de 
zelfredzaamheid zoveel 
mogelijk bevorderen en laat 
de inwoner waar mogelijk zelf 
de betalingen verrichten.  

 

 

 Artikel 4.  
Vooraf aanvragen ligt voor de hand. Op de 
dag zelf kan dit door emotionele 
omstandigheden niet lukken, waardoor het 
beter zou zijn een termijn te noemen van een 

aantal (werk)dagen. Als de factuurdatum 
leidend is, wordt er dan ook rekening mee 
gehouden dat bijvoorbeeld het MST in 
sommige gevallen wel bijna een jaar later de 

factuur stuurt?   
 

Het college merkt op dat 
inderdaad de factuurdatum 
leidend is. Zo ook de 
factuurdatum van het MST 
waardoor voor die kosten die 

een jaar later gefactureerd 
worden bijzondere bijstand 
mogelijk blijft. 
 

 

 Art.5.1  
In de uitvoering van het beleid zal iedere keer  
voor de inwoners loepzuiver moeten worden  
uitgelegd wanneer de vorm van de bijzondere  
bijstand echt “om niet” is en wanneer dit inde  
vorm van een geldlening is. Men mag  

verwachten dat dan ook wordt verduidelijkt of  
het gaat om een 100% of een gedeeltelijke  

In de toekenningsbeschikking 
wordt de vorm waarin de 
bijzondere bijstand wordt 
verstrekt vermeld. Voor de 
aflossing van een geldlening is 
de individuele situatie leidend.  



lening. Dat er duidelijkheid is over de duur en  
termijnbedragen voor een  

terugbetalingsregeling. En dat rekening wordt  
gehouden met de individuele situatie. Mensen 
in de bijstand kunnen in het algemeen niet of 
maar gering reserveren.  

 Art. 6 Algemene uitgangspunten draagkracht 
In de voorlichting zal dit een belangrijk 
onderdeel zijn om dit goed uit te leggen. En 
uiteraard op het moment dat er ook 
daadwerkelijk met de inwoner afspraken 
worden gemaakt, moet goed worden 

uitgelegd hoe een en ander werkt. Wij vragen 
ons af of de inwoners ook gewezen worden op 
de regels het ontvangen van giften. 

Hiervoor zal ook aandacht 
komen in het eerder 
genoemde communicatieplan.  

 Art.12.2.1  
Waarom toch orthodontiekosten noemen  
onder mondzorg als gewoon alleen de 

tandartskosten worden bedoeld?  Ons inziens 

is het onnodig om art. 12.2.3 op te nemen; 
“Het college verleent geen bijzondere bijstand 
voor orthodontiekosten”. 
Wel vragen wij ons af waarom de kosten van 
de mondhygiënist(e) niet worden vergoed?  

Het college noteert deze 
opmerkingen en neemt het 
mee in een actualisatieronde.  

 Art.17.3.4  
Het lijkt ons logischer dat dit lid 4 als eerste 
lid wordt genoemd.  
Art.17.3.3.  
In deze tekst dient duidelijk worden gemaakt  
dat het hier gaat om een geldlening!  

De tekst wordt dan: “De hoogte van de 
bijzondere bijstand in de vorm van een 
geldlening voor de kosten van de 
waarborgsom ( - ) van de oude woning.” 

Het college noteert deze 
opmerkingen en neemt het 
mee in een actualisatieronde.  

 Art. 19   
De omstandigheden zoals beschreven in 

artikel 19.1 zijn nogal schrijnend: de inwoner 
kan geen beroep op familie, kennissen of 
platformen waar spullen gratis worden 
aangeboden. Wij vragen ons af hoe hard deze 
criteria worden gehanteerd? Behalve dat we 
niet weten wat er wordt verstaan onder een 

zwangerschap die redelijkerwijs niet te 
voorzien zou zijn, adviseren wij deze tekst te 
verwijderen. Het college dient zich geen 
oordeel te vormen over een zwangerschap. 
Wij adviseren een aanstaande moeder die 
niet zelf kan voorzien in de noodzakelijke 
kosten die de geboorte met zich meebrengt 

een bedrag van ten hoogste  
€ 650,00 te schenken. 

Het college merkt op dat uit 
de praktijk blijkt dat er veelal 

babyspullen op andere wijze 
wordt verkregen. Omdat 
bijzondere bijstand voor 
babyuitzet in de vorm van een 
lening wordt verstrekt is het 
naar oordeel van het college 

ook in het belang van de 
inwoner om de kosten zo laag 
mogelijk te houden. Het 
advies om bijzondere bijstand 
om niet toe te kennen en een 
vast bedrag van € 650,- te 
hanteren zal tijdens een 

actualisatie ronde nader 
onderzocht worden.  

 Art.23.1  
Voor alle vormen van reizen (ziekenbezoek,  

woon-, werkverkeer enz.) wordt de 15 km  

grens toegepast. Het hanteren van deze 15 
km norm voor reiskosten leidt tot een  
rechtsongelijkheid in Haaksbergen, omdat ten  
opzichte van Hengelo en Enschede een deel  
van Haaksbergen (net) binnen de 15 km  
norm valt waardoor er geen reiskostenworden  
vergoed en een ander deel valt buiten de 15  

km norm. Om deze reden adviseren wij u om  
deze 15 km norm te laten vervallen. Mocht u  

Het college begrijpt de reactie 
betreffende de mogelijkheid 

voor bijzondere bijstand voor 

reiskosten. In de 
bijstandsnorm is een bedrag 
inbegrepen voor reiskosten. 
Bijzondere bijstand is een 
aanvulling daarop. Hetgeen in 
de beleidsregels is opgenomen 
is het uitgangspunt om in 

aanmerking te komen voor 
bijzondere bijstand. In 



om u moverende redenen wel een norm  
willen hanteren dan adviseren wij u deze zo 

laag mogelijk vast te stellen.  
 
Art. 23.5.1.a  
Wordt hier de 15 km grens gehanteerd, dan  
zouden vele inwoners geen reiskosten  

vergoed krijgen om hun zieke gezinsleden te 
kunnen bezoeken. Dit lijkt ons zeker niet de 
bedoeling te kunnen zijn. Ook het bezoek te 
beperken tot twee maal per week is wel heel 
karig. Ons inziens moet de regel zijn dat een 
gezinslid in het ziekenhuis dagelijks bezoek 

kan ontvangen. 
 
Art.23.5.3.a  
Zeker in geval van langdurige verpleging of  
verzorging is het wel heel tegenstrijdig dat  
gezinsleden maar eenmaal per twee weken in  

aanmerking komen voor reiskosten in de 

vorm van bijzondere bijstand. Er moet 
bijvoorbeeld rekening gehouden worden met 
langduriger opnamen. Bijvoorbeeld in een  
verpleeghuis buiten Haaksbergen in  
afwachting van een plaats dichter bij huis in 
Haaksbergen. 

individuele gevallen is het 
altijd mogelijk om af te 

wijken, zowel van een 
minimale overschrijding van 
de 15 km grens als van de 
frequentie van 
(zieken)bezoeken.  

 Art.25.8 b  
Het komt ons voor dat dit lid kan vervallen.  
Waarom vermelden dat geen bijzondere  
bijstand wordt verleend voor “de kosten van  
beheer van een pgb als de inwoner niet is  
aangewezen op zorg in de vorm van een  

pgb;” 
 

Het college benadrukt dat er 
een onderscheid is tussen een 
Wmo-voorziening in de vorm 
van een pgb en een Wmo-
voorziening waarbij de keuze 
door de inwoner zelf gemaakt 

wordt om de voorziening in de 
vorm van een pgb te 
verkrijgen. Als vrijwillig wordt 
gekozen voor een voorziening 

in de vorm van een pgb 
kunnen de kosten van het 
beheer daarvan niet worden 

afgewenteld op de bijzondere 
bijstand. En komen deze 
kosten dus niet voor 
bijzondere bijstand in 
aanmerking. De inwoner had 
immers kunnen kiezen voor 
zorg in natura en dus niet de 

kosten hoeven maken van het 
beheer van het pgb. 

 Redactionele opmerkingen. Het college spreekt haar dank 
uit voor de redactionele 
opmerkingen en heeft deze 

verwerkt en aangepast in de 
definitieve beleidsregels.  

 
 


