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      College van B & W, gemeente Haaksbergen  
      t.a.v.  Mw. L. Balci,     
      Beleidsmedewerker sociaal domein 
      p/a  Postbus 102  
      7480 AC Haaksbergen. 
 
 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Haaksbergen,   25 februari 2022  
Onderwerp:   antwoord op de reactienota Advies Participatieraad Beleidsregels bijzondere bijstand  
 
 
Geacht College, 
Geachte mevrouw Balci,  
 
 
Op 9 februari 2022 ontvingen wij uw reactienota op het advies Beleidsregels bijzondere bijstand. 
 
Met dank voor uw uitgebreide reactie hebben wij deze tijdens onze vergadering op 16 februari  
besproken. Op een aantal punten werden nog opmerkingen geplaatst en bleven er vragen over.  
Dit willen wij graag onder uw aandacht brengen met het verzoek hierop te reageren.  
 

1. In de reactienota blijkt onze verheugde reactie als zou de inkomensnorm voor bijzondere 
bijstand zijn opgehoogd van 115 naar de 120% onterecht. U veronderstelt dat er sprake is 
van verwarring en benadrukt dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor 
bijzondere bijstand thans nog op 100% van de bijstandsnorm blijft staan. Mogelijk werden 
wij op het verkeerde been gezet vanwege de 120% in relatie tot de collectieve 
zorgverzekering.  
 

 Om verwarring te voorkomen, adviseren wij u in de beleidsregels en dus ook in alle 
publicaties en voorlichting goed duidelijk te maken dat men in Haaksbergen in aanmerking 
voor bijzondere bijstand komt met een inkomen tot de grens van 100% van de 
bijstandsnorm.  
 

 Dat dit mede vanwege het preventief toezicht wordt gehanteerd,  suggereert dat de grens 
eerder wel boven de 100% van de bijstandsnorm heeft gelegen. Is dat ook inderdaad het 
geval? En zo ja, hoe hoog was het dan eerder? En zo ja, per wanneer is besloten dit terug te 
brengen tot 100% van de bijstandsnorm? Op het moment van het preventief toezicht?  

 
2. Als antwoord op onze vraag over de collectieve zorgverzekering (artikel 1.2.i) wordt gesteld 

dat u de vraag begrijpt en dat dit zal worden meegenomen in overleggen betreffende de 
collectieve zorgverzekering. Ons is niet duidelijk over welke overleggen dit gaat en tussen 
welke partijen dan wordt overlegd. We blijven pleiten voor een korting op de zorgverzeke-
ring voor deze doelgroep, onafhankelijk van waar men verzekerd is. 
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3. Op ons advies / verzoek om de tekst met betrekking tot de zwangerschap (artikel 19) 
omschreven als “een zwangerschap die redelijkerwijs niet te voorzien zou zijn” te 
verwijderen, werd niet ingegaan. We blijven van mening dat het college zich geen oordeel 
dient te vormen over een zwangerschap. Graag daar alsnog een reactie op.  

 
4. Met betrekking tot de reiskosten (artikel 23) was en blijft onze vraag of er voor de inwoners 

van de gemeente Haaksbergen een ontheffing kan komen van de 15 km grens. Het gaat ons 
dus niet om een beoordeling per individueel geval – dat kan gelukkig altijd worden toegepast 
- maar om een tegemoetkoming voor alle rechthebbenden, ongeacht hun adres in de 
gemeente. 

 
 Bovendien willen wij nogmaals benadrukken dat het regel zou moeten zijn dat een gezinslid 

in het ziekenhuis in principe dagelijks bezoek kan ontvangen (artikel 23.5.1.a).  
 

 Zeker in geval van langdurige verpleging of verzorging blijft het ons inziens heel tegenstrijdig 
dat gezinsleden maar eenmaal per twee weken in aanmerking komen voor reiskosten in de 
vorm van bijzondere bijstand (artikel 23.5.3.a). Graag zien wij dit uitgebreid tot een 
frequentie die recht doet aan de werkelijke behoefte van gezinsleden. 

 
   
Uiteraard zijn we te allen tijde bereid tot verdere toelichting en bespreking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Participatieraad Haaksbergen 
 
Leendert van Herk, voorzitter.  
 


