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1.

Inleiding beleidsregels bijzondere bijstand

Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt aan de hand van artikel 35 van
de Participatiewet aanvragen voor individuele en categoriale bijzondere bijstand.
De kaders van hoe zij dit doet zijn neergelegd in de beleidsregels bijzondere bijstand.
De beleidsregels zijn periodiek aan verandering onderhevig als gevolg van veranderende
wet- en regelgeving en andere veranderingen in het leven van alledag.
Om de huidige beleidsregels die voor een deel verouderd zijn aan te laten sluiten bij deze
ontwikkelingen worden in dit document voorstellen gedaan de huidige beleidsregels van
bijzondere bijstand te actualiseren. In tegensteling tot wat u gewend bent zijn deze
beleidsregels weergegeven in de vorm van een beleidswijzer, zodat de klantmanagers
sociale zaken sneller zaken kunnen opzoeken. Onderdelen van deze beleidswijzer kunnen
namelijk eenvoudig opgenomen worden in het digitale handboek van Schulinck.
Bijzondere bijstand wordt verstrekt indien bijzondere omstandigheden in het individueel
geval leiden tot noodzakelijke kosten van het bestaan en deze kosten naar het oordeel
van het college niet uit de bijstandsnorm kunnen worden voldaan en die de aanwezige
draagkracht te boven gaan. De financiële draagkracht wordt volgens onderliggende
beleidsregels bepaald. Ten aanzien van de beleidsregels bijzondere bijstand hanteren wij
een inkomensgrens van 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, zoals genoemd in de
Participatiewet. Daarnaast is de vermogenstoets ten aanzien van de onderliggende
beleidsregels van toepassing.
Het uitgangspunt bij het actualiseren is dat het verstrekkingenniveau voor de burger
zoveel als mogelijk onveranderd blijft en heeft als verder doel om een eenduidige
uitvoering te realiseren die transparant voor de burger is en kostenefficiënt qua
procesinrichting is. De beleidsregels sluiten aan op de veranderingen van landelijke wet–
en regelgeving.
Beperking mogelijkheden categoriale bijzondere bijstand
De categoriale bijzondere bijstand wordt door het kabinet sterk beperkt omdat kosten
vergoed worden die aannemelijk zijn, maar die misschien helemaal niet gemaakt zijn.
Maatwerk is daarmee niet mogelijk. Dit kan de armoedeval vergroten, doordat mensen
deze voorzieningen kwijtraken als ze gaan werken en daardoor een inkomen hebben
boven de inkomensgrens. Vanaf 2015 is categoriale bijzondere bijstand alleen nog
mogelijk voor premies voor een aanvullende zorgverzekering (CZM). Dit betekent dat de
regeling 65+ per 1 januari 2015 is komen te vervallen.
Individuele bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken
Betrokkenen behoren tot een bepaalde groep waardoor het aannemelijk is dat ze
meerkosten hebben. Er zijn groepen aan te wijzen waarvan het aannemelijk is dat ze
meerkosten hebben. Op die manier is maatwerk ten aanzien van deze regelingen
mogelijk terwijl niet voor elke aanvraag op basis van de individuele situatie van de
aanvrager door de klantmanager een afweging gemaakt hoeft te worden of bijzondere
bijstand aan de orde is. Bovendien maakt dit de voorlichting aan potentiële
rechthebbenden eenvoudiger. Concreet gaat het om (1) de Regeling Verenigings-en
aanverwante activiteiten, (2) Regeling culturele activiteiten, (3) Computerregeling
(thema 95) en de Regeling indirecte kosten schoolgaande kinderen (thema 82)
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2.

Samenvatting wijziging beleidsregels bijzondere bijstand

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de beleidsregels bijzondere bijstand die
inhoudelijk worden gewijzigd. De voorgestelde teksten van deze beleidsregels worden
verderop als bijlagen in dit document behandeld. Bij een tekstuele wijziging is een tekst
beter leesbaar weergegeven.
De beleidsregels zijn genummerd met een code in de titel. Deze code correspondeert met
de vindplaats in de kennisbank Grip Op Participatiewet van KluwerSchulinck, waar
klantmanagers sociale zaken gebruik van maken bij aanvragen van bijzondere bijstand.
1.
Moment aanvragen bijzondere bijstand (B062)
Wijziging: tekstuele wijziging op basis van veranderde wetgeving.
2.
Draagkrachtpercentages (B063)
Wijzigingen: tekstuele wijziging op basis van veranderde wetgeving (Participatiewet en
Wet op het kindgebonden budget).
3.
Draagkrachtperiode bijzondere bijstand (B064)
Wijziging: betreft tekstuele aanpassing aan veranderde wetgeving (inwerkingtreding
Participatiewet).
4.
Wijziging draagkracht tijdens draagkrachtperiode (B065)
Geen wijziging.
5.
Drempelbedrag (B066)
We hanteren geen drempelbedrag meer omdat dit in de praktijk niet toegepast wordt en
geen meerwaarde heeft.
6.
Stappenplan berekening bijzondere bijstand (B067)
Geen wijziging.
7.
Adresgegevens zorgverzekeraars (B068)
Wijziging, vanwege de keuze per 1 januari 2015 voor een andere zorgverzekeraar voor
de Collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM), namelijk Menzis.
8.
Waar en wanneer medisch advies opvragen (B069)
Wijziging: nieuwe adresgegevens zijn aangepast, medische adviezen worden voortaan
gevraagd bij TriviumPlus.
9.
Standaard aanvullende of collectieve ziektekostenverzekering (B070)
Wijziging: actualisatie tekst op basis van overgang naar Menzis, en veranderde
wetgeving ten aanzien van chronisch zieken en gehandicapten.
Chronisch zieken en gehandicapten kunnen een beroep doen op de Wmo regeling
chronisch zieken en gehandicapten.
10.
Brillen en contactlenzen (B073)
Wijziging: geen vergoeding meer vanuit bijzonder bijstand omdat minima tot 110% van
het bijstandsniveau zich kunnen aanmelden bij Menzis voor de Collectieve
Ziektekostenverzekering Minima (CZM) , die voldoende dekking biedt.
Gecontracteerd: voor 2015: een eenvoudige of multifocale bril uit eenvoudig segment
per twee kalenderjaren. Voor contactlenzen gecontracteerd: maximaal 150 euro per
twee kalenderjaren. Feitelijk is er nagenoeg geen achteruitgang omdat nu om de twee
jaar een nieuwe bril danwel lenzen bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden.
Aanscherping is meer voor personen die geen gebruik maken van de CZM, maar de
kosten wel willen verhalen op de bijzondere bijstand.
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11.
Overig beleid inzake medische kosten (B074)
Wijziging: geen vergoeding meer van een eigen bijdrage om budgettaire redenen.
Reiskosten voor medische behandelingen in het ziekenhuis komen onder voorwaarden
wel voor vergoeding in aanmerking.
12.
Uitvaartkosten (B075)
Wijziging: De maximale vergoeding voor uitvaartkosten bedraagt € 5.000 en is
daarmee € 2.000 euro lager. Laatstgenoemd bedrag is mede vastgesteld op basis van de
Nibud gids en de gemeentelijke verordening lijkbezorgingsrechten, waarbij is uitgegaan
van een sobere uitvaart.
13.
Kosten bewindvoering (B076)
Wijziging: betreft actualisatie tekst op basis van veranderde wetgeving waaronder de
inwerkingtreding van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren per
1 januari 2015.
14.
Kosten curatele (B077)
Wijziging: betreft actualisatie tekst op basis van veranderde wetgeving waaronder de
inwerkingtreding van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren per
1 januari 2015.
15.
Kosten rechtsbijstand (B078)
Wijziging: actualisatie tekst, met name verwijzing naar Juridisch Loket.
16.
Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20–jarigen niet in inrichting (B079)
Wijziging: tekstuele aanpassing op basis van veranderende wetgeving. Daarnaast zijn de
bedragen aangepast aan de normen zoals gesteld in de Participatiewet.
17.
Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20–jarigen in een inrichting (B080)
Wijziging: alleen tekstuele aanpassing op basis van veranderende wetgeving.
18.
Procedure verhaal bijzondere bijstand jongeren (B081)
Geen wijziging.
19.
Indirecte kosten schoolgaande kinderen (B)82)
Wijziging: deze regeling is gebaseerd op groepskenmerken zodat geen individuele toets
van een aanvraag hoeft plaats te vinden.
20.
LBIO–bijdrage residentiële opvang kinderen (B083)
Wijziging: betreft actualisatie tekst op basis van veranderde wetgeving.
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.
Dit betekent een uitbreiding van jeugdhulp waarvoor een ouderbijdrage betaald moet
worden. De gemeente bepaalt of een jeugdige jeugdhulp met verblijf krijgt. Vervolgens
geeft zij aan het CAK de informatie over wie de ouderbijdrage verschuldigd is.
21.
Baby–uitzet (B084)
Geen wijziging.
22.
Maaltijdvoorziening (B085)
Wijziging: alleenstaanden maximaal € 80 vergoeding per maand en gehuwden maximaal
€ 160 per maand. Bij een indicatie dienen geen nota’s overlegd te worden.
De vergoeding is naar rato van het aantal dagen per week dat gebruik gemaakt wordt
van een warme maaltijdvoorziening. Voorheen moesten iedere keer de meerkosten
berekend worden die nagenoeg aansluiten op bovengenoemde bedragen.
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23.
Verzorging en hulp (B086)
Wijziging: de gemeente biedt vanaf 2015 via Menzis een Collectieve ziektekostenverzekering
minima (Czm) aan. Hierin is een vergoeding opgenomen voor een eigen bijdrage aan het CAK voor
Wmo-maatwerkvoorzieningen (huishoudelijke hulp, begeleiding, hulpmiddelen of
woningaanpassingen) tot maximaal € 400 op jaarbasis. De CZM zien wij als een voorliggende
voorziening. Verpleging en verzorging wordt vanaf 2015 door de betrokken
zorgverzekeraar vergoed uit de basisverzekering en niet meer door de AWBZ. Het gaat
hierbij om verpleging en verzorging in de thuissituatie voor volwassenen en kinderen met
intensieve zorg. Voor deze zorg wordt geen eigen risico of eigen bijdrage betaald.
24.
Communicatie en signalering (B087)
Wijziging: alleen tekstuele aanpassing als gevolg van veranderde wetgeving.
25.
Stookkosten (B088)
Geen wijziging.
26.
Reiskosten woon–werkverkeer/verwervingskosten (B089)
Wijziging ten aanzien van declareren: op basis van openbaar vervoer laagste klasse.
Dit moet door middel van vervoersbewijzen aangetoond worden. Indien betrokkene een
onkostenvergoeding van de werkgever ontvangt, wordt het reële maximale bedrag
hiermee verminderd. Voor autokosten kan slechts bijstand worden verleend wanneer
openbaar vervoer niet mogelijk is.
27.
Reiskosten bezoek zieke familieleden (B091)
Wijziging: betreft geactualiseerde tekst op basis van veranderde wetgeving.
28.
Reiskosten bezoek Werkplein (B092)
Wijziging: betreft geactualiseerde tekst op basis van veranderde wetgeving.
29.
Suppletie GKB–lening (B093)
Geen wijziging aangezien de gemeente Woudenberg zelf leningen verstrekt en
belanghebbende dan ook geen lening bij de GKB hoeft af te sluiten.
30.
Kosten schuldhulpverlening (B094)
Wijziging: tekstuele aanpassing waarbij verwezen wordt naar inhoud van Beleidsnotitie
Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Woudenberg) 2013-2016 en beleidsregels
Schuldhulpverlening 2015.
31.
Kosten van sociaal culturele, sportieve en educatieve activiteiten (B095)
Wijziging: deze regeling is gebaseerd op groepskenmerken zodat geen individuele toets
van een aanvraag hoeft plaats te vinden.
32.
Bewassing en kledingslijtage (B096)
Wijziging: tekstuele aanpassing op basis van veranderde wetgeving, en verwijzing naar
NiBUD prijzengids.
33.
Toeslag alleenstaande ouders (B097)
Wijziging: tekstuele aanpassing op basis van inwerkingtreding Participatiewet.
Het college verstrekt bijstand indien een alleenstaande ouder geen recht heeft op de
alleenstaande-ouderkop op het kindgebonden budget van de belastingdienst en daarbij
niet onder het overgangsrecht van artikel XII lid 2 Overgangsrecht Algemene
Kinderbijslagwet valt. De hoogte van de bijstand bedraagt het verschil tussen de
toepasselijke bijstandsnorm voor de alleenstaande ouder en de toepasselijke norm
(inclusief toeslag) indien belanghebbende wèl onder genoemd overgangsrecht zou vallen.
Dit artikel vervalt per 1 januari 2016.
34.
Kosten van scholing en opleiding (B098)
Wijzing: actualisatie tekst op basis van veranderde wetgeving.
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Mensen met een handicap kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een
individuele studietoeslag op basis van de Participatiewet (voorliggende voorziening).
35.
Verwervingskosten/algemeen (B099)
Geen wijziging.
36.
Kosten kinderopvang (B100)
Geen wijziging.
37.
Duurzame goederen en overige Inrichtingskosten (B101)
Wijziging. De bedragen ten aanzien van inrichtingskosten zijn met circa 25% verlaagd
omdat bespaard kan worden op inrichtingskosten door meer gebruik te maken van
bijvoorbeeld kringloopwinkels, Ikea en het kopen via marktplaats, met inzet van
vrijwilligers.
Inrichtingskosten
Alleenstaande
Gehuwden/partners
Per Kind

Huidige bedragen
€ 4.750
€ 6.000
€ 475

Nieuw voorstel
€ 3.600
€ 4.500
€ 350

38.
Verhuiskosten (B102)
Geen wijziging.
39.
Eerste maand huur en administratiekosten (B103)
Geen wijziging.
40.
Overbrugging scherpe terugval in inkomen (B105)
Wijziging: betreft geactualiseerde tekst op basis van veranderde wetgeving.
41.
Overige bijzondere kosten (B106)
Wijziging: actualisatie tekst op basis van veranderde wetgeving.
42.
In aanmerking te nemen middelen voor draagkracht (B137)
Geen wijziging.
43.
Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand (B138)
Wijziging: Vanaf 2015 is er uitsluitend categoriale bijstand ten aanzien van een
Collectieve ziektekostenverzekering voor minima.
44.
Berekening woonkostentoeslag huurders (B145)
Geen wijziging.
45.
Berekening woonkostentoeslag eigenaren (B146)
Geen wijziging.
46.
Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen B148)
Wijziging: tekstuele aanpassing op basis van veranderde wetgeving.
Vanwege het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
(WTCG) en Compensatie Eigen Risico (CER) kunnen personen onder voorwaarden een
beroep doen op de Wmo regeling chronisch zieken en gehandicapten, met als
uitgangspunt het verstrekken van een forfataire (vaste) vergoeding.
47.
Dieetkosten (B151)
Geen wijziging.
48.
Zelfzorgmiddelen bij chronische aandoening (B152)
Geen wijziging.
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49.
Tandheelkundige hulp (B153)
Wijziging: tekstuele aanpassing naar aanleiding van de overstap van Agis naar Menzis,
met ingang van 1 januari 2015. De Collectieve Zorgverzekering Minima van Menzis
fungeert als voorliggende voorziening, waarbij Garant Tand Verzorgd 2 (oftewel 650) als
uitgangspunt dient. Ten aanzien van een kunstgebit biedt Menzis de zogenaamde 1P
tandartsverzekering aan. Deze afzonderlijke verzekering kan elk moment van het jaar
afgesloten worden (wanneer sanering noodzakelijk is). Deze verzekering kan bij Menzis
worden afgesloten via bijvoorbeeld klantmangers sociale zaken.
50.
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (B154)
Wijziging: tekstuele aanpassing op basis van veranderende wetgeving.
51.
Fysiotherapie en oefentherapie (B155)
Wijziging: tekstuele aanpassing op basis van veranderende wetgeving.
52.
Eigen risico B160)
Geen wijziging.
53.
Kosten mentorschap (B165)
Wijziging: betreft actualisatie tekst op basis van veranderde wetgeving waaronder de
inwerkingtreding van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren per
1 januari 2015.
54.
Legeskosten verblijfsvergunningen en naturalisatie (B)12)
Geen wijziging.
55.
Vaste lasten woning gedetineerde (BO13)
Geen wijziging.
56.
Reiskosten bezoek gedetineerde (B014)
Geen wijziging.
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3.

Beleidswijzer bijzondere bijstand

Algemene bepalingen
1.
2.

Begripsomschrijvingen
Alle begrippen die in deze beleidsregels gebruikt worden en die niet nader worden
omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb).
Deze regeling verstaat onder:
a. wet:
de Participatiewet.
b. bijzondere bijstand
de bijstand, bedoeld in artikel 35, de individuele
inkomenstoeslag, bedoeld in artikel 36, en de
individuele studietoeslag, bedoeld in artikel 36b van
wet.
c. belanghebbende:
degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is
betrokken. Indien het een gezin betreft, wordt onder
belanghebbende elk van de gezinsleden verstaan;
d. inkomen:
het inkomen uit arbeid, sociale zekerheidsuitkering,
alimentatie, pensioen en voor levensonderhoud
bedoelde deel uit studiefinanciering zoals genoemd in
artikel 33 tweede lid van de wet.
e. vermogen:
100% van de saldi op de lopende rekeningen en
spaarrekeningen van de belanghebbende en diens
gezin (inclusief minderjarige kinderen), dat uitstijgt
boven de vermogensgrens ingevolge het bepaalde in
artikel 34 van de wet;
f. woning:
een woning, woonwagen of woonboot;
g. woonkosten:
1. indien een huurwoning wordt bewoond, de per
maand geldende huurprijs als bedoeld in de Wet op de
huurtoeslag;
2. indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een
bedrag per maand omgerekende som van de ten
behoeve van de financiering van de woning
verschuldigde hypotheekrente en de in verband met
het in eigendom hebben van de woning te betalen
zakelijke lasten, waarbij onder zakelijke lasten worden
verstaan: de rioolrechten, het eigenaaraandeel van de
onroerende zaakbelasting, de opstalverzekering, het
eigenaaraandeel van de waterschapslasten en een
door het college van burgemeester en wethouders
vast te stellen bedrag voor de kosten van groot
onderhoud. Inkomsten verband houdende met het
bezit van de eigen woning, waaronder begrepen de
fiscale voordelen, worden op de woonlasten in
mindering gebracht;
3. indien een woonwagen in huur dan wel in eigendom
wordt bewoond de tot een bedrag per maand herleide
woonkosten, overeenkomstig het bepaalde in de Wet
op de huurtoeslag;
h. bijstandsnorm:
de van toepassing zijnde bijstandsnorm, bedoeld in de
wet.
i. verenigingsjaar: het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar;
j. schooljaar:
het schooljaar is de periode van september tot
september;
k. college:
het college van burgemeester en wethouders van
Woudenberg.
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3. Indien de inhoud van een begrip bij de toepassing van deze regeling niet
eenduidig blijkt te zijn, bepaalt het college de nadere invulling of uitleg van dit
begrip.
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Beleidsregels
1.
1.
2.

Moment aanvragen bijzondere bijstand (B062)
Indiening aanvraag
Aanvragen op grond van deze beleidsregels worden uiterlijk drie maanden nadat
de kosten zijn gemaakt ingediend bij het college. Deze bepaling is niet voor
toepassing van de Collectieve ziektekostenverzekering.
In afwijking van het eerste lid worden aanvragen ten aanzien van
woonkostentoeslagen voor woonkosten ingediend voordat de kosten zijn
gemaakt.

Toelichting:
Het komt regelmatig voor dat een belanghebbende rekeningen van bijzondere kosten
opspaart. Wordt er voor de opgespaarde rekeningen bijzondere bijstand verleend dan
is dat (deels) bijzondere bijstand met terugwerkende kracht. Bij de vaststelling van de
draagkrachtperiode dient hier rekening mee te worden gehouden door het
draagkrachtjaar te laten ingaan op de eerste dag van de maand waar de oudste
rekening betrekking op heeft.
Met het woord ‘gemaakt’ in deze beleidsregel wordt bedoeld ‘opgekomen’. Bepalend is
dus het moment dat de kosten zich voordoen. Het moment van betaling is dus niet
bepalend.
Toerekening kosten, bewijsstukken en betaling
De kosten waarvoor op grond van deze beleidsregels bijzondere bijstand kan worden
verleend worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de kosten verschuldigd zijn.
1.
Bij de aanvraag dient de belanghebbende slechts die bewijsstukken te
overleggen die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn om de
aanspraak op een bijdrage te kunnen beoordelen.
2.
De betaling van de in deze beleidsregels genoemde kosten kan op basis van een
proforma nota rechtstreeks plaatsvinden aan de leverancier.
3.
Het college kan nadere regels vaststellen met betrekking tot het opvragen van
bewijsstukken en het verrichten van betalingen.

Beleidsregels bijzondere bijstand

Pagina 11

2.

Draagkrachtpercentages (B063)

Draagkrachtniveau
Met draagkrachtniveau worden een tweetal zaken bedoeld. Op de eerste plaats heeft
het betrekking op de inkomensgrens om te bepalen of men tot de doelgroep behoort of
niet. Op de tweede plaats heeft het betrekking op de eigen (financiële) mogelijkheden
van de aanvrager, ook wel het vermogen dat iemand kan aanwenden om kosten
waarvoor bijzondere bijstand wordt aangevraagd te betalen.
Draagkracht
1.
Voor de vaststelling van de draagkracht met betrekking tot deze beleidsregels
wordt in aanmerking genomen:
a.
100% van de saldi op de lopende rekeningen en spaarrekeningen van de
belanghebbende en diens gezin (inclusief minderjarige kinderen), dat
uitstijgt boven de vermogensgrens ingevolge het bepaalde in artikel 34
van de wet;
b.
35% van de draagkrachtruimte van het inkomen, voor zover dit meer
bedraagt dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.
2.
In afwijking van het eerste lid vindt geen berekening plaats van de
draagkrachtruimte bij aanvragen op grond van categoriale bijstand (CZM) en
aanvragen ten aanzien van sociaal culturele en educatieve activiteiten en
indirecte schoolkosten schoolgaande kinderen omdat de onderliggende
beleidsregels zijn gebaseerd op groepskenmerken. De maximale inkomensgrens
bedraagt in deze 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
3.
In afwijking van het eerste lid wordt voor de toepassing van aanvragen om
periodieke bijzondere bijstand ten aanzien van woonkostentoeslag de in
aanmerking te nemen draagkracht van belanghebbende bepaald door:
a.
100% van het vermogen, dat uitstijgt boven de vermogensgrens ingevolge
het bepaalde in artikel 34 van de wet;
b.
het inkomen, voor zover dit meer bedraagt dan de toepasselijke
bijstandsnorm.
4.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt voor de alleenstaande ouder als
bedoeld in artikel 4, onderdeel b van de Participatiewet, de toepasselijke
bijstandsnorm verhoogd met 1/12 deel van het bedrag genoemd in artikel 2,
zesde lid van de Wet op het kindgebonden budget.
5.
Voor de toepassing van het derde lid wordt de draagkracht berekend per
maand.
6.
De draagkracht kan worden gecorrigeerd in verband met bijzondere kosten:
a.
De eigen bijdrage kinderopvang van de belastingdienst wordt buiten
beschouwing gelaten en als bijzondere kosten aangemerkt;
b.
Overige bijzondere kosten worden slechts in uitzonderlijke
omstandigheden betrokken bij het vaststellen van de draagkracht, indien
omstandigheden daartoe aanleiding geven en deze omstandigheden door
belanghebbende bij de aanvraag expliciet als zodanig zijn aangegeven.
7.
Het college kan nadere regels vaststellen voor het in aanmerking nemen van
buitengewone kosten en wijziging van de vastgestelde draagkracht bij
gewijzigde omstandigheden.
8.
Bij het vaststellen van de draagkracht worden inkomsten op grond van de
Participatiewet tot de middelen gerekend die in aanmerking genomen worden.
9.
Bij de berekening van de draagkracht wordt de kostendelersnorm buiten
beschouwing gelaten omdat deze al wordt toegepast bij het toekennen van
algemene bijstand.

Bijzondere bijstand voor minderjarige verdienende kinderen
Art. 31 lid 2 sub h Participatiewet stelt dat wanneer er bijzondere bijstand aangevraagd
wordt ten behoeve van een ten laste komend kind, er rekening moet worden gehouden
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met eventuele inkomsten van dit kind.
Een rekenvoorbeeld
Iemand op bijstandsniveau maakt € 200 aan bijzondere kosten waarvoor het verlenen
van bijzondere bijstand mogelijk is. De toe te kennen bijzondere bijstand is dan €
200,-- want op bijstandsniveau is er geen sprake van draagkracht.
Een andere aanvrager voor dezelfde kosten heeft een inkomen per maand dat € 100,-meer bedraagt dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Van deze € 100 wordt
35% is € 35,-- per maand als draagkracht gerekend. Op jaarbasis is dit € 420,--.
Deze aanvrager komt dus niet voor bijzondere bijstand in aanmerking, omdat hij/zij de
betreffende kosten uit de eigen draagkracht kan voldoen.
Uiteraard dient de vermogenstoets betrokken te worden bij de draagkrachtberekening.
T.a.v. alleenstaande ouder: uitgaan van de norm van een alleenstaande ouder + een
verhoging van 1/12 van € 3.050,-- (peildatum 1 januari 2015). Boven deze norm
dezelfde methodiek hanteren als bovengenoemd.
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3.

Draagkrachtperiode bijzondere bijstand (B064)
Draagkrachtperiode

1.

2.

3.

4.

5.

Bij verstrekking van een vergoeding op grond van de bijzondere bijstand wordt
de draagkracht vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag om
bijzondere bijstand is ingediend, vastgesteld en dient de aanwezige draagkracht
direct volledig verrekend te worden.
De draagkrachtperiode wordt als volgt vastgesteld:
a.
voor belanghebbenden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd: tot het
moment waarop er een wijziging is in de persoonlijke en/of financiële
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijzondere
bijstand;
b.
voor belanghebbenden met een uitkering en/of inkomensvoorziening op
grond van de Participatiewet: gedurende de volledige uitkeringsduur;
c.
voor overige belanghebbenden: 24 maanden.
Bij verstrekking van bijzondere bijstand voor periodieke kosten wordt de
draagkracht voor de periode van één jaar, ingaande de eerste dag van de
maand waarin de aanvraag om bijzondere bijstand is ingediend, dan wel de
eerste dag van de maand waarin de bijstandsverlening ingaat, vastgesteld en
dient de aanwezige draagkracht naar evenredigheid van de periode waarover
bijstand wordt verstrekt te worden verrekend.
In afwijking van het eerste en tweede lid kan de begindatum van het
draagkrachtjaar op een eerder tijdstip worden vastgesteld als op het moment
van de aanvraag reeds andere noodzakelijke kosten zijn gemaakt die voor
vergoeding in aanmerking had kunnen komen.
De begindatum van het draagkrachtjaar zoals genoemd in het vierde lid, kan
niet eerder worden vastgesteld dan de maand januari van het kalenderjaar
waarin de aanvraag is ingediend.
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4. Wijziging draagkracht tijdens draagkrachtperiode
(B065)
Algemeen
In het belang van de rechtszekerheid en de uitvoeringspraktijk geldt als uitgangspunt
dat de draagkracht binnen de vastgestelde draagkrachtperiode in beginsel voor die
periode definitief is. Met andere woorden: een eenmaal vastgestelde draagkracht wordt
in beginsel niet meer aangepast.
Uitzonderingen:
Bij een inkomenswijzing van meer dan 50% dient de draagkracht voor de resterende
draagkrachtperiode opnieuw te worden vast gesteld.
Wijzigingen in het inkomen die zich voordoen gedurende de draagkrachtperiode en die
ten tijde van het vaststellen van de draagkracht niet voorzienbaar waren, worden in
beginsel niet meegenomen. Met andere woorden: een eenmaal vastgestelde
draagkracht wordt vastgesteld voor een jaar en in beginsel niet meer aangepast.
Bij periodieke bijzondere bijstand worden wijzigingen in het inkomen wel
meegenomen. De draagkracht bij periodieke bijzondere bijstand wordt dan ook per
maand achteraf vastgesteld.
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5.

Drempelbedrag (B066)

Drempelbedrag
Een aanvraag voor bijzondere bijstand kan worden ingediend indien een bedrag van
gelijk aan het drempelbedrag als genoemd in artikel 35 lid 2 Participatiewet aan kosten
voortvloeiende uit bijzondere omstandigheden is bereikt.
Er wordt geen drempelbedrag gehanteerd voor de kosten van bijzondere bijstand.
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6.

Stappenplan berekening bijzondere bijstand (B067)

De alleenstaande of het gezin heeft recht op bijzondere bijstand voorzover 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 naar het oordeel van het college niet kunnen worden voldaan uit de
bijstandsnorm, de individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag.
De berekening van de bijzondere bijstand (vlgs hoofdstuk 6 Bijzondere Bijstand,
paragraaf 2 van Schulinck) verloopt als volgt):
1. Bepaal de hoogte van de voor bijzondere bijstandsverlening in aanmerking
komende kosten(zie paragraaf 2, onderdeel 6);
2. Bepaal de draagkrachtperiode (zie paragraaf 2 onderdeel 4);
3. Bepaal het in aanmerking te nemen inkomen over de in stap 2 bepaalde
draagkrachtperiode (zie paragraaf 2 onderdeel 2 en 3):
4. Bij het vaststellen van het netto-inkomen de vakantietoeslag meerekenen;
5. Verminder de ruimte in het inkomen met de buitengewone uitgaven
(bijvoorbeeld kinderopvang);
6. Bepaal het in aanmerking te nemen vermogen over de in stap 2 bepaalde
draagkrachtperiode (zie paragraaf 2 onderdeel 2 en 3);
7. Bereken op grond van stap 3 en het (de) geldende draagkrachtpercentage(s) de
draagkracht uit inkomen voor de draagkrachtperiode (zie paragraaf 2 onderdeel
3);
8. Bereken op grond van stap 4 en het (de) geldende draagkrachtpercentage(s) de
draagkracht uit vermogen voor de draagkrachtperiode (zie paragraaf 2
onderdeel 3);
9. Bereken de totale draagkracht, te weten de som van stap 5 en 6;
10. Bereken het verschil tussen stap 1 en 7. Indien een negatief bedrag resteert,
wordt deze rest in mindering gebracht op de voor bijstand in aanmerking
komende kosten van de volgende aanvraag in dezelfde draagkrachtperiode,
totdat een positief bedrag resteert.
Resteert er een positief bedrag, dan wordt dit uitgekeerd als bijzondere
bijstand. De voor bijstand in aanmerking komende kosten van de volgende
aanvraag in dezelfde draagkrachtperiode komen dan in hun geheel voor
bijstandsverlening in aanmerking.
Toelichting ad 3:
T.a.v. alleenstaande ouder: uitgaan van de norm van een alleenstaande ouder + een
verhoging van 1/12 van € 3.050,-- (peildatum 1 januari 2015), zogenaamde ouderkop.
Toelichting ad 4:
De vakantietoeslag wordt alleen berekend over de norm voor de algemene bijstand en
niet over de aanvulling via de bijzondere bijstand.
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7.

Adresgegevens zorgverzekeraars (B068)

Informeer bij de zorgverzekeraar van belanghebbende naar de vergoedingen
(basispakket en aanvullend pakket waaronder tandverzekering).
Menzis: voor contactgegevens zie www.menzis.nl
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8.

Waar en wanneer medisch advies opvragen (B069)

Wanneer een medisch advies opvragen?
Regelmatig is het nodig om in het kader van de bijstandsverlening een medisch advies
te vragen aan een arts. Voordat een dergelijk advies wordt gevraagd zal ook een
kostenafweging moeten worden gemaakt, naast gebruikmaking van de deskundigheid
van de klantmanager. Staat de noodzaak vast en is duidelijk wat de kosten zijn, dan
hoeft geen (medisch) advies te worden ingewonnen. Hierbij dient opgemerkt te worden
dat kosten die door aanvullende verzekeringen van de ziektekostenverzekeraars
vergoed worden niet zonder meer noodzakelijk zijn.
Als de kosten van de voorziening waarvoor bijstand wordt gevraagd van geringe
omvang zijn (minder dan € 85,--), kan worden afgegaan op een verklaring van de
huisarts, tandarts of behandeld specialist van belanghebbende.
Als er twijfels zijn kan er natuurlijk, al dan niet in overleg met de juridische
afdeling, altijd een medisch advies gevraagd worden.
Medische adviezen kunnen worden opgevraagd bij een arts van Trivium Plus, adres:
Dolderseweg 2-M (Gebouw Blauwburgh II)
3712 BP Huis ter Heide
T: 088-321 01 32
F: 030 – 244 68 04
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9. Collectieve aanvullende zorgverzekering voor
minima(B070)
Recht op bijstand
Hoewel belanghebbenden het wettelijke recht hebben op keuze vrijheid van hun
zorgverzekeraar (en de daarbij behorende zorgpakketten), komt de premie voor een
(aanvullende) zorgverzekering in beginsel niet in aanmerking voor bijstandsverlening.
De kosten van een aanvullende zorgverzekering zijn vrijwillig te maken kosten waarvan
niet kan worden gezegd dat deze kosten noodzakelijke kosten van het bestaan zijn in
de zin van artikel 35 lid 1 Participatiewet. (zie CRvB 07–01–2003, nrs. 00/6132 NABW
e.a. en CRvB 08–03–2011, nrs. 09/540 WWB e.a.).
Echter, het past binnen de besparingsgedachte dat men zich verzekert voor
veelvoorkomende ziektekosten. Daartoe heeft de gemeente Woudenberg een
collectieve ziektekostenverzekering afgesloten met zorgverzekeraar Menzis per 1
januari 2015. De polis van deze verzekering biedt een wettelijke basisverzekering
alsmede een aanvullende ziektekostenverzekering voor de meest voorkomende
ziektekostenkosten waaronder tandverzekering.
Deze aanvullende ziektekostenverzekering geldt als toetssteen voor de verstrekking
van bijzondere bijstand voor diverse medische kosten. Om in aanmerking te komen
voor een CZM geldt voor zowel een gezin als alleenstaande een maximaal inkomen,
hetgeen gelijk of minder is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm op basis van
de Participatiewet. Daarnaast is de vermogenstoets van toepassing zoals genoemd in
deze beleidsregels.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
*

Collectieve ziektekostenverzekering Minima (CZM)*
De alleenstaande (ouder) of de gehuwden/samenwonenden van 18 jaar en
ouder, waarvan het (gezins)inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de
toepasselijke bijstandsnorm, wordt voor 1 januari of zoveel eerder als in de
Zorgverzekerings-wet is bepaald, in de gelegenheid gesteld om deel te nemen
aan de Collectieve ziektekostenverzekering minima van Menzis.
Ten behoeve van degene met een uitkering krachtens de Participatiewet, de
Ioaw/Ioaz en of het Bbz 2004 wordt de premie van deze verzekering op de
uitkering in mindering gebracht en doorbetaald aan Menzis.
Degene die geen uitkering van het college geniet, betaalt de verschuldigde
premie via een automatische incasso ten name van Menzis.
Betalingsachterstanden kunnen leiden tot beëindiging van de verzekering.
Het college verstrekt een bijdrage van € 8,-- per maand aan de volwassen
verzekerde.
De bijdrage in het vijfde lid wordt rechtstreeks aan Menzis betaald.
Let op: de compensatie van chronisch zieken en gehandicapten vindt plaats via
de Wmo regeling chronisch zieken en gehandicapten.
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10. Brillen en contactlenzen (B073)
Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie paragraaf B3.3).
De Algemene wet bijzondere ziektekosten komt te vervallen per 1-1-2015.
De Zorgverzekeringswet vergoedt in het algemeen alle noodzakelijke kosten die
verband houden met medische of paramedische behandeling. Deze regeling geldt als
een voorliggende voorziening die passend en toereikend is. Bijstandsverlening voor
deze kosten is daarom in beginsel uitgesloten (artikel 15 lid 1 van de wet).
De bepalingen van de Zvw voorzien slechts in een gedeeltelijke vergoeding van de
kosten. De gemeente dient deze wettelijke bepalingen te respecteren. Dit betekent dat
kosten die niet in aanmerking komen voor een vergoeding op grond van de bepalingen
van de Zvw ook niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.
De gemeente biedt minima tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm de
mogelijkheid een zorgverzekering (CZM, Middenpakket Menzis) via de gemeente af te
sluiten, die voldoende dekking biedt voor de meest voorkomende medische
behandelingen (basisverzekering en aanvullende verzekering waaronder
tandverzekering). Gecontracteerd: voor 2015: een eenvoudige of multifocale bril uit
eenvoudig segment per twee kalenderjaren. Voor contactlenzen gecontracteerd:
maximaal 150 euro per twee kalenderjaren.
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11. Overig beleid inzake medische kosten (B074)
Voorliggende voorzieningen
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie paragraaf B3.3).

Collectieve ziektekostenverzekering
Het uitgangspunt is dat er geen bijzondere bijstand wordt verstrekt voor medische
(meer)kosten. De gemeente biedt minima tot 110% van het bijstandsniveau de
mogelijkheid om via Menzis een Collectieve Ziektekostenverzekering Minima (CZM) af
te sluiten, die voldoende dekking biedt voor de meest voorkomende medische
behandelingen. Slechts op grond van individuele omstandigheden kan van dit principe
worden afgeweken.
Reiskosten naar het ziekenhuis voor medische behandelingen
In afwijking van bovengenoemde algemene regel: Reiskosten naar het ziekenhuis voor
medische behandelingen: er kan bijzondere bijstand worden verstrekt voor reiskosten
van en naar het ziekenhuis in Ede, Utrecht, en Amersfoort. Wanneer betrokkene een
ander ziekenhuis bezoekt dient te worden aangetoond - (o.a.) door verwijzing van de
behandelend arts - wat hier de reden van is (keuze voor een ander dan dichtstbijzijnd
ziekenhuis wordt niet vergoed!). De bijzondere bijstand kan worden vergoed op basis
van openbaar vervoer of € 0,19 per kilometer. Aan de hoeveelheid bezoeken wordt
geen restrictie gesteld, wel dienen de bezoeken genoegzaam aangetoond te worden.
Dit betekent dat indien de belanghebbende niet gekozen heeft voor aansluiting bij de
collectieve zorgverzekering maar zich elders heeft verzekerd slechts die kosten voor
bijzondere bijstand in aanmerking komen die ook niet door de collectieve
zorgverzekeraar zouden zijn vergoed. Dit is niet van toepassing indien een bewuste
afweging is gemaakt waardoor op andere kosten een hogere vergoeding mogelijk is.
Indien geen aanvullende verzekering is afgesloten uitsluitend ter besparing van
premiekosten, dient de aanvraag in beginsel te worden afgewezen (bij 100%
vergoeding vanuit de collectieve zorgverzekering) of dient de misgelopen vergoeding
conform regels van de collectieve zorgverzekering in mindering te worden gebracht op
de te verstrekken bijstand. Hiermee wordt aangesloten bij geldende jurisprudentie
(CRvB 10–01–2012, nr. 11/2185 WWB e.a.). De achterliggende gedachte is dat men
bewust een risico heeft genomen om medische kosten niet te verzekeren, daarmee
premievoordeel heeft ten opzichte van anderen die wel aanvullend verzekerd zijn en
daarom dit risico niet op de maatschappij kunnen afwentelen.
Bijzondere bijstand voor de batterijen van een gehoorapparaat
Er bestaat recht op bijzondere bijstand voor de aanschaf van de batterijen voor een
gehoorapparaat. De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de werkelijk
gemaakte kosten. De belanghebbende dient hiervan bewijsstukken te overleggen.
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12.

Uitvaartkosten (B075)

Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie ook B3.2).
In beginsel zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor het dragen van de kosten van
een begrafenis of crematie, voor zover de overledene hierin niet zelf heeft voorzien. Als
er geen nabestaanden zijn die opdracht geven voor een uitvaart of op wie daartoe een
beroep kan worden gedaan, dan moet de Wet Op de Lijkbezorging worden beschouwd
als een voorliggende voorziening.

Recht op bijstand
Mocht er wel sprake zijn van nabestaanden die opdracht geven voor een uitvaart, dan
geldt dat in eerste instantie de eventuele (huwelijks)partner voor de kosten
aansprakelijk is en vervolgens familieleden in de 1e graad, dan wel enig andere
erfgenaam.
De uitvaartkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, welke daarvoor zonodig de
nabestaanden kan aanspreken. De nabestaanden, voor zover zij erfgenaam of
bloedverwant zijn en op grond van artikelen 392 – 396 BW:1 tot onderhoud van de
overledene verplicht zijn, kunnen ieder afzonderlijk voor hun aandeel in de kosten,
bijstand aanvragen in de gemeente waarin zij woonachtig zijn.
Er kan slechts bijstand worden toegekend indien de nabestaanden over onvoldoende
middelen beschikken om de begrafeniskosten te betalen. Ook dient er rekening te
worden gehouden met de eigen middelen van de overledene, de draagkracht van de
aanvrager, alsmede met de noodzakelijke kosten van lijkbezorging.
Eigen middelen overledene
Middelen van de overledene om een uitvaart te bekostigen zijn:
1. verzekeringen op het leven, zoals begrafenis– en levensverzekeringen,
ongevallenverzekering;
2. lidmaatschap van een speciale vereniging, bijv. crematievereniging;
3. spaargelden, waaronder ook het "vrij te laten bescheiden vermogen";
4. nalatenschap;
5. een in een depositofonds gestort bedrag met als enige bestemming de betaling
van uitvaartkosten van de storter en eventuele partner.
Overlijdensuitkering
Een aan de achterblijvende echtgenoot toegekende overlijdensuitkering dient te
worden aangemerkt als een periodiek inkomen bedoeld ter aanpassing aan de
veranderde omstandigheden c.q. als overbrugging naar een lager inkomensniveau. Een
overlijdensuitkering heeft niet per definitie ten doel om de uitvaart te bekostigen en
blijft op grond daarvan buiten beschouwing bij de vaststelling van het bedrag van de
bijstand.

Hoogte van de bijzondere bijstand
Aangezien aanvragers veelal geen directe bemoeienis zullen hebben gehad met de
regeling van de uitvaart en de kosten vaak over meerdere nabestaanden verdeeld
zullen moeten worden zou het te ver gaan om tot in detail te berekenen tot welk
bedrag de kosten als noodzakelijk zouden kunnen worden beschouwd. De keuze tussen
beide vormen van lijkbezorging is vrij. Binnen redelijke grenzen kan verder rekening
worden gehouden met persoonlijke voorkeur van betrokkenen en dient de persoonlijke
waardigheid te worden gerespecteerd. Desalniettemin wordt een totaalbedrag van €
5.000 als maximaal acceptabel aangemerkt als zijnde noodzakelijke kosten, uitgaande
van een sobere uitvaart.
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Vorm van de bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand voor uitvaartkosten wordt in beginsel om niet verleend.
Algemene kosten sobere uitvaart gebaseerd op tarieven NIBUD
- akte van overlijden

€

- basistarief uitvaartverzorger

€1.750,--

- overbrengen van overledene naar rouwcentrum of woonhuis

€ 250,--

- laatste verzorging van overledene

€ 150,--

- rouwauto

€ 250,--

- opbaren in rouwcentrum, incl. condoleancebezoek

€ 475,--

12,--

of opbaren thuis, incl. dagelijke controle en koeling overledene
- kist (spaanplaat eikenfineer)

€ 425,--

- rouwkaarten (50 rouwkaarten zonder porto)

€ 125,--

Begrafeniskosten vlgs Verordening lijkbezorgingsrechten
- grafrechten op een algemeen graf voor één persoon
voor de periode van tien jaar
- Leges begraven van een persoon van 12 jaar of ouder in een
algemeen of eigen graf

€ 295,-€ 1.220,-€ 4.950,--

De te overleggen kostenspecificatie ten aanzien van de uitvaart mag een
andere opbouw hebben met de aantekening dat de maximale bijzondere
bijstand € 5.000,-- bedraagt.

Beleidsregels bijzondere bijstand

Pagina 24

13. Kosten bewindvoering (B076)
Omschrijving van de kosten
De kosten ten gevolge van een door de Kantonrechter uitgesproken onder
bewindstelling.

Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie ook B3.2). Hiervan is
sprake als:
de bewindvoering geschiedt in het kader van de WSNP, dan geldt het Besluit
subsidie bewindvoerder schuldsanering als een voorliggende voorziening.
Uit aanbevelingen van het LOK (Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters) blijkt dat
het beschermingsbewind niet (altijd) vervalt wanneer de rechtbank schuldsanering
uitspreekt en een bewindvoerder in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke
personen (Wsnp) benoemt (saneringsbewindvoerder). Dat betekent dat er in dergelijke
gevallen wel bijzondere bijstand voor het beschermingsbewind mogelijk is.
Bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind
Bewindvoerder aangesloten bij branchevereniging
Wanneer middels een vonnis door de rechtbank een bewindvoerder is aangesteld, en
deze bewindvoerder is aangesloten bij de branchevereniging
(www.bpbi.nl/index.cfm?act=leden.tonen), dan kan er bijzondere bijstand worden
verstrekt voor de kosten van bewindvoering.
Vanaf 2015 wordt de vergoeding voor mentorschap en curatele en bewind vastgelegd
in een ministeriële regeling. Het betreft de Regeling beloning curatoren,
bewindvoerders en mentoren, zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2014 nr. 32149,
gedateerd 10 november 2014).
Bewindvoerder niet aangesloten bij branchevereniging
Wanneer middels een vonnis door de rechtbank een bewindvoerder is aangesteld die
niet is aangesloten bij de branchevereniging moet er ook een beschikking van de
rechtbank over de vaststelling van de vergoeding worden ingeleverd. Pas dan kan er
bijzondere bijstand worden verstrekt.
Echtpaar
Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van een echtpaar of
gezamenlijke huishouding wordt niet 2 x het tarief gerekend, maar het tarief voor 1
persoon met een opslag van 20% (conform WSNP). Voor extra werkzaamheden, die
niet binnen het tarief vallen, dient de bewindvoerder vooraf machtiging te vragen aan
de kantonrechter.
Geen bijzondere bijstand salariskosten WSNP bewindvoerder
Voor de kosten van bewindvoering in het kader van de WSNP bestaat in principe geen
recht op bijzondere bijstand. Op grond van de uitspraak van de CRvB d.d. 26-82010 mag de bewindvoerder zijn salaris niet bij de betrokkene in rekening brengen als
hij dat salaris niet uit de boedel kan verkrijgen. Er bestaat daarom geen aanleiding om
bijzondere bijstand voor het salaris van de bewindvoerder WSNP te verstrekken.
Hoogte bijzondere bijstand
De hoogte van de bijzondere bijstand wordt afgestemd op de door de rechter in de
beschikking vastgestelde kosten van bewindvoering of de door de bewindvoerder in
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rekening gebrachte voorschotten.
Vorm bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand wordt om niet verstrekt.
Aan de bijstand verbonden verplichtingen
Indien op basis van de in rekening gebrachte voorschotten bijstand wordt verleend,
verbind dan aan het besluit de verplichting dat voor een bepaalde datum de
beschikking van de rechtbank over de vaststelling van de vergoeding nog moet worden
ingeleverd. Indien er door de rechtbank al een goedkeuring voor het hanteren van de
tarieven, zoals genoemde in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en
mentoren is gegeven, dan is dat ook voldoende.
Draagkrachtpercentage
Bepaal de draagkracht overeenkomstig de hoofdregel (zie “Hoogte en vorm van de
bijstand”)
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14. Kosten curatele (B077)
Omschrijving van de kosten
De kosten ten gevolge van een door de Kantonrechter uitgesproken curatele.
Voorliggende voorzieningen
Er bestaat geen voorliggende voorziening voor de kosten van curatele.
Recht op bijzondere bijstand
Er bestaat recht op bijzondere bijstand voor kosten van curatele die door de
Kantonrechter afwijkend zijn vastgesteld van de hoofdregel van 5% van de netto
opbrengst van de onder bewind staande goederen.
Hoogte bijzondere bijstand
Het bedrag waarop de Kantonrechter de beloning voor de curator afwijkend heeft
vastgesteld komt voor bijstandsverlening in aanmerking. Voor bijstandsgerechtigden
kan bijzondere bijstand worden verstrekt voor de kosten van de curator zoals deze zijn
vermeld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Let daarbij
goed op welke situatie van toepassing is (curator is familielid (heeft de voorkeur van
de kantonrechter), professionele curator, al of niet aangesloten bij de
brancheorganisatie, enz.).
Vanaf 2015 wordt de vergoeding voor mentorschap en curatele en bewind vastgelegd
in een ministeriële regeling. Het betreft de Regeling beloning curatoren,
bewindvoerders en mentoren, zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2014 nr. 32149,
gedateerd 10 november 2014).
Vorm bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand voor kosten van curatele wordt in beginsel om niet verleend.
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15. Kosten rechtsbijstand (B078)
Omschrijving kosten
Het betreft de kosten ten aanzien van het voeren van procedures bij de rechter.
Voorbeelden: de eigen bijdrage voor een advocaat, griffierecht en reiskosten.
Voorliggende voorzieningen
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet). Denk in dit verband aan:





Wet op de rechtsbijstand (Wrb).
Op grond van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) kan belanghebbende met een
laag inkomen in aanmerking komen voor een toevoeging van een advocaat. Een
toevoeging van een advocaat vindt slechts plaats als de Raad voor de
rechtsbijstand de procedure noodzakelijk acht. In dat geval worden de kosten
(exclusief de eigen bijdrage) van de advocaat vergoed op grond van de Wrb. Zie
ook “Bewindvoering, mentor, curatele en rechtsbijstand”.
Wet tarieven burgerlijke zaken voor de indebetstelling.
een rechtsbijstandsverzekering. Indien belanghebbende over zo'n verzekering
beschikt is het een voorliggende voorziening. Het feit dat de belanghebbende
geen rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten is geen grond om een verzoek
om bijzondere bijstand in de kosten van rechtsbijstand af te wijzen.

NB. Sinds 1 juli 2011 vindt een differentiatie plaats al naar gelang aan rechtzoekenden
door het Juridisch Loket rechtshulp is verleend. Van belang is of het contact met het
Juridisch Loket heeft geleid tot een een zogenaamd diagnosedocument. In dit
document wordt geadviseerd door welke instanties het probleem het beste kan worden
opgelost. Dit kan bijvoorbeeld een advocaat zijn. Heeft de rechtzoekende een
diagnosedocument, dan is hij een lagere eigen bijdrage verschuldigd voor de
verkrijging van een toevoeging van een advocaat. Hiermee worden rechtzoekenden
gestimuleerd om vóórdat zij een verzoek om een toevoeging doen, eerst advies in te
winnen bij het Juridisch Loket. Op deze wijze wordt er zoveel mogelijk voor gezorgd
dat alleen indien dat noodzakelijk is een zaak wordt verwezen naar een advocaat. Het
Juridisch Loket vervult hiermee nog sterker dan in het verleden de functie van filter.
Dit zal leiden tot het afgeven van minder toevoegingen voor het verlenen van
rechtsbijstand door een advocaat. Immers het Juridisch Loket kan in een vroegtijdig
stadium het geschil juridisch beoordelen en mogelijk andere oplossingen zoeken.
Voor rechtshulp die door het Juridisch Loket wordt geboden geldt geen eigen bijdrage.
Deze rechtshulp is dus gratis. Het Juridisch Loket biedt daarmee een zeer
laagdrempelige vorm van kosteloze rechtsbijstand. Om rechtzoekenden te stimuleren
eerst hun probleem voor te leggen aan dit loket voordat ze naar een advocaat gaan,
wordt met ingang van 1 juli 2011 de eigen bijdrage voor de rechtzoekende voor de
verlening van rechtsbijstand door een advocaat verlaagd met € 53,-, indien hij eerst
rechtshulp vraagt aan het Juridisch Loket. Als de rechtzoekende rechtstreeks naar een
advocaat gaat, die vervolgens mede namens hem een toevoeging aanvraagt, betaalt
de rechtzoekende een hogere eigen bijdrage. De belanghebbende die bijzondere
bijstand voor de eigen bijdrage aanvraagt, zal ook in dat geval in principe de lage
eigen bijdrage (dus de hoogte van de eigen bijdrage minus € 53,-)vergoed krijgen,
tenzij hij kan aantonen dat rechtstreekse inschakeling van een advocaat onvermijdelijk
was.
Er bestaat recht op bijzondere bijstand voor de kosten van rechtsbijstand indien
op grond van een toevoeging krachtens de Wrb rechtsbijstand is/wordt verleend.
Vanaf 1 oktober 2013 stellen we bij een bijzondere bijstandsaanvraag voor de eigen
bijdrage rechtsbijstand de voorwaarde om een diagnosedocument van het Juridisch
loket te overleggen. We kunnen dan de vergoeding van de eigen bijdrage standaard
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verlagen met € 53,-.
De volgende kosten komen in beginsel niet in aanmerking voor bijzondere bijstand:






Vertaalkosten.
Advocaten kunnen namelijk kosteloos gebruik maken van een gesubsidieerd
tolkencentrum.
Reiskosten van belanghebbende voor het bijwonen van rechtszittingen
In beginsel is het niet noodzakelijk dat belanghebbende in persoon aanwezig is
op de rechtszitting, zodat reiskosten ten behoeve van belanghebbende niet
noodzakelijk zijn.
Kosten gemaakt in de bezwaarfase anders dan eigen bijdrage op grond Wrb.
Verdergaande rechtsbijstand ten vervolge op een spreekuur (zie punt c van
“Wet op de rechtsbijstand”).

Hoogte bijzondere bijstand
De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten.
De belanghebbende dient hiervan bewijsstukken te overleggen. Daarbij wordt de eigen
bijdrage voor rechtsbijstand standaard verlaagd met € 53,-. Op deze voor bijstand in
aanmerking komende kosten wordt de (eventueel) aanwezige draagkracht,
overeenkomstig de regels opgenomen in “Hoogte en vorm van de bijstand”, in
mindering gebracht.
Vorm bijzondere bijstand
Verleen de bijzondere bijstand voor kosten van rechtsbijstand in beginsel om niet
(artikel 48 lid 1 Participatiewet). Indien de kosten het gevolg zijn van een
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan,
verleen de bijzondere bijstand dan in de vorm van borgtocht of een geldlening
(artikel 48 lid 2 onder b Participatiewet; zie ook “Lening en borgtocht”).
Aan de bijstand verbonden verplichtingen
Verbind indien nodig een of meer van de volgende verplichtingen aan de toe te kennen
bijzondere bijstand:







De verplichting een diagnosedocument van het Juridisch loket over te leggen
De verplichting om uit de toegekende bijzondere bijstand de betreffende kosten
te voldoen.
De verplichting om betalingsbewijzen te overleggen.
De verplichting om het vonnis te overleggen.
De verplichting om, indien mogelijk, te verzoeken om veroordeling van de
tegenpartij in de proces kosten.
Indien nodig: specifieke verplichtingen in verband met het feit dat de bijstand
wordt verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht (zie “Lening en
borgtocht”).
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16. Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20–jarigen niet
in inrichting (B079)
Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie paragraaf B3.3).
Pleegouders kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor de kosten van de
verzorging en opvoeding van het pleegkind (geldt ook voor 18 jaar en ouder).
De pleegvergoeding kan worden aangevraagd bij de organisatie die het kind heeft
geplaatst. Deze pleegzorgorganisatie keert de pleegvergoeding uit.

Recht op bijstand
Thuiswonenden
De algemene bijstandsnorm voor personen van 18 t/m 20 jaar (artikel 20
Participatiewet) en de wettelijke onderhoudsplicht van de ouders wordt toereikend
geacht om in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Aan
thuiswonende personen van 18 t/m 20 jaar wordt geen aanvulling via de bijzondere
bijstand verstrekt.
Uitwonenden
Wordt aanvullend op een lage norm van artikel 20 Participatiewet bijzondere bijstand
verstrekt voor levensonderhoud dan wordt de hoogte hiervan in beginsel zodanig
vastgesteld, dat de hoogte van de totale bijstandsuitkering (norm algemene bijstand
op grond van artikel 20 Participatiewet + bijzondere bijstand op grond van artikel 12
Participatiewet overeenkomt met hoogte van de bijstandsuitkering (norm + toeslag verlaging) die in een vergelijkbare situatie zou gelden voor personen van 21 jaar.
LET OP: de vakantietoeslag wordt alleen berekend over de norm voor de algemene
bijstand en niet over de aanvulling via de bijzondere bijstand.
Voor de uitwonende alleenstaande, alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden
kan onder bepaalde voorwaarden naast de algemene bijstand een aanvulling via de
bijzondere bijstand op grond van artikel 12 Participatiewet worden verstrekt voor de
hogere kosten van het uitwonend zijn.

Hoogte van de bijzondere bijstand
Met betrekking tot de hoogte van de aanvulling voor uitwonenden geldt het volgende:
 uitwonende alleenstaande van 18 t/m 20 jaar, met eigen huisvestiging:
de bijstandsnorm op grond van artikel 20 van de Participatiewet;
 alleenstaande ouder van 18 t/m 20 jaar:
de bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder op grond van artikel 20 van de
Participatiewet;
 gehuwden/samenwonenden met of zonder kinderen en een of beide partners
jonger dan 21 jaar:
de bijstandsnorm op grond van artikel 20 van de Participatiewet.
LET OP: de vakantietoeslag wordt alleen berekend over de norm voor de algemene
bijstand en niet over de aanvulling via de bijzondere bijstand.

Vorm van de bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand wordt in beginsel om niet verleend.
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17. Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20–jarigen in een
inrichting (B080)
Voorliggende voorziening
Indien er sprake is van een situatie waarin een 18 tot en met 20–jarige diens
onderhoudsrecht jegens zijn ouders ten gelde kan maken, dan kan achteraf middels
verhaalsrecht de kosten van bijzondere bijstand op de ouders worden verhaald. Het
ontbreken van voldoende middelen bij de ouders staat bijstandsverlening niet in de
weg.

Recht op bijstand
Jongeren van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven, hebben geen recht op
algemene bijstand (artikel 13 lid 2 onderdeel a Participatiewet. In hun algemene
kosten van het bestaan wordt in beginsel voorzien door de inrichting waarin zij
verblijven.
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
als bedoeld in artikel 23 Participatiewet. Een juiste aansluiting op de bestaanskosten
van de betrokkene en de ouderlijke onderhoudsplicht kan dus alleen worden bereikt
door de hoogte van de bijstand geheel af te stemmen op de individuele
omstandigheden van de betrokkene. Daarvoor vormt de bijzondere bijstand het
aangewezen instrument (zie ook TK 2002–2003, 28 870, nr. 3, p. 43–45.

Hoogte van de bijzondere bijstand
Wordt in zeer bijzondere uitzonderingsgevallen bijzondere bijstand voor zak– en
kleedgeld verstrekt aan personen van 18 t/m 20 jaar die in een inrichting verblijven,
dan wordt de hoogte van de bijzondere bijstand (artikel 12 Participatiewet) in beginsel
afgestemd op de normen algemene bijstand die gelden voor personen van 18 t/m 20
jaar die niet in een inrichting verblijven (artikel 20 Participatiewet).
Er dient uitgegaan te worden van de feitelijke situatie. Er is geen recht op
vakantietoeslag. Eventueel door de ouders voor de jongere ontvangen kinderbijslag,
moet in mindering worden gebracht. Bij plaatsing in een voorziening ingevolge de Wet
op de Jeugdzorg is zak– en kleedgeld in de dagprijs begrepen.
LET OP: bij plaatsing in een voorziening ingevolge de Wet op de Jeugdzorg is zak- en
kleedgeld in de dagprijs begrepen.

Vorm van de bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand wordt in beginsel om niet verleend. Er ontstaat jegens de
ouders van belanghebbende verhaalsrecht, waarbij de kosten van bijstandsverlening in
beginsel voor rekening van de ouders komen.

Aan de bijzondere bijstand te verbinden verplichtingen
Aan de verlening van de bijzondere bijstand wordt een bestedingsverplichting (ex
artikel 55 Participatiewet; zie paragraaf B5.9) verbonden; de bijstand moet worden
aangewend voor het doel waarvoor zij wordt verstrekt.
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18. Procedure verhaal bijzondere bijstand jongeren
(B081)
In het geval bijzondere bijstand is verleend aan een 18, 19 of 20 jarige met toepassing
van artikel 12 onderdeel b Participatiewet wordt deze de bijstand op grond van artikel
61en 62 van de Participatiewet verhaald op diens onderhoudsplichtige ouders. Zie ook
de beleidsregels terugvordering en verhaal.
Zo snel mogelijk moet - door de klantmanager - een verhaalsopdracht worden
aangemaakt in GWS. Verdere afhandeling vindt plaats door Cannock Chase.
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19. Indirecte schoolkosten schoolgaande kinderen
(B082)
De regeling voor Indirecte schoolkosten schoolgaande kinderen is op basis van
groepskenmerken ((onderscheid leeftijdscategorieën en vergoedingen) uitgewerkt in de
onderliggende beleidsregels. Op die manier is maatwerk mogelijk terwijl niet voor elke
aanvraag op basis van de individuele situatie door de klantmanager een afweging
gemaakt hoeft te worden of er sprake is van noodzakelijke kosten.
Om in aanmerking te komen voor onderstaande regeling geldt voor zowel een gezin als
alleenstaande een maximaal inkomen, hetgeen gelijk of minder is dan 110% van de
toepasselijke bijstandsnorm op basis van de Participatiewet. Daarnaast is de
vermogenstoets van toepassing (zie ook hoofdstuk 1).
Regeling Indirecte schoolkosten schoolgaande kinderen
1.
Indien een of meer kinderen schoolgaand zijn in de leeftijd tot 18 jaar kunnen
de volgende kosten worden vergoed:
a.
€ 120,- per jaar per kind dat de basisschool bezoekt voor kosten van
ouderbijdragen aan het schoolfonds, schoolreisjes, schoolbenodigdheden,
werkkampen, excursies en daarmee vergelijkbaar te stellen activiteiten;
b.
€ 240,- per jaar per kind dat het voortgezet middelbaar onderwijs bezoekt voor
kosten schooltas, huur schoolkluisje, schoolreisjes, excursies en/of
vakantiekampen en fiets. De vergoeding van aanschaf van een fiets is slechts
eenmaal tijdens de periode dat het kind het voortgezet onderwijs bezoekt
mogelijk (rekening houdende met voormalige beleidsregels).
2.
De vergoeding voor indirecte schoolkosten aan personen met een
bijstandsuitkering wordt toegekend voor de duur van de uitkeringsperiode.
Uitbetaling vindt plaats na declaratie van betalingsbewijzen.
Toelichting
De Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en onkosten wordt ingetrokken bij het
nieuwe schooljaar 2015/20116. Het budget gaat dan over naar het zogenaamde
kindgebonden budget. De WTOS is een passende en toereikende voorliggende
voorziening voor de direct met het volgen van een studie samenhangende kosten.
Aangezien voor directe onderwijskosten een beroep gedaan kon worden op deze
voorziening is de omschrijving van de te vergoeden kosten (alleen indirecte kosten)
aangepast. De aanschaf van een fiets voor het bezoeken van het voortgezet onderwijs
behoort ook tot de mogelijkheden, met uitzondering van eventuele reparatiekosten of
aanschaf accessoires. De vergoeding van aanschaf van een fiets is slechts eenmaal
tijdens de periode dat het kind het voortgezet onderwijs bezoekt mogelijk.
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20. LBIO–bijdrage residentiële opvang kinderen (B083)
Voorliggende voorziening
Er bestaat in beginsel geen recht op bijzondere bijstand omdat de voorliggende
voorziening, de kinderbijslag danwel kindgebonden budget moet worden aangemerkt
als een passende en toereikende voorziening in de zin van de WWB. (zie ook Rb
Leeuwarden, 17–03–1999, nr 97/1019, JABW 9–1999–nr.81)

Recht op bijstand
Voor bepaalde vormen van hulp voor jeugdigen moet een ouderbijdrage betaald
worden. Ouders betalen deze bijdrage als hun kind o.a. jeugdhulp krijgt waarbij het
kind buiten het gezin verblijft, bijvoorbeeld in een jeugdhulpinstelling.
De ouderbijdrage is dan een bijdrage in de kosten van onderhoud en verzorging van
het kind tijdens het verblijf buitenshuis. In het huidige stelsel bevat de Wet op de
jeugdzorg een regeling voor de ouderbijdrage. De Jeugdwet- die per 1 januari 2015 in
werking is getreden- neemt deze regeling groten deel over.

Ouderbijdrage voor alle jeugdhulp met verblijf
De ouderbijdrage geldt voor alle vormen van jeugdhulp met verblijf buiten het gezin.
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit
betekent een uitbreiding van jeugdhulp waarvoor een ouderbijdrage betaald moet
worden. De gemeente bepaalt of een jeugdige jeugdhulp met verblijf krijgt.
Vervolgens geeft zij aan het CAK de informatie over wie de ouderbijdrage verschuldigd
is. De ouderbijdrage kan uit het kindgebonden budget betaald worden, en kan gezien
worden als een eigen bijdrage. Eigen bijdragen worden niet vergoed.
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21. Baby–uitzet (B084)
Omschrijving van de kosten
De kosten van een babyuitzet in verband met de geboorte van een kind. Zie
B7.16.4 voor zover de kosten betrekking hebben op duurzame gebruiksgoederen.

Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 WWB; zie B3.2. Denk in dit geval aan:
- een lening bij een kredietverlenende instelling of een betalingsregeling bij de
leverancier.

Recht op bijzondere bijstand
De kosten van een babyuitzet, als bedoeld in tabel 21 van de NIBUD–Prijzengids,
behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan. Deze kunnen worden voldaan uit een inkomen ter hoogte van de toepasselijke
uitkering algemene bijstand door middel van reservering dan wel gespreide betaling
achteraf. Dit betekent dat er in beginsel geen bijstandsverlening mogelijk is voor deze
kosten. Alleen indien er sprake is van bijzondere omstandigheden in het individuele
geval kan er van deze regel worden afgeweken.
In hoeverre de belanghebbende voor de kosten van een babyuitzet heeft kunnen
reserveren zal individueel beoordeeld moeten worden.

Hoogte bijzondere bijstand
Deze vergoeding per 1 januari 2015 afschaffen uitgezonderd minderjarigen en
personen afkomstig uit het AZC en dan maximaal € 500,- in de vorm van een lening.

Aan de bijstand verbonden verplichtingen
Verbind indien nodig een of meer van de volgende verplichtingen aan de toe te kennen
bijzondere bijstand:
- De verplichting om betalingsbewijzen te overleggen;
- Specifieke verplichtingen in verband met het feit dat de bijstand wordt verleend
in de vorm van een geldlening of borgtocht.
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22. Maaltijdvoorziening (B085)
Omschrijving van de kosten
De meerkosten die verbonden zijn aan een maaltijdvoorziening voor ouderen en/of
gehandicapten.
Voorliggende voorziening
Er is sprake van een voorliggende voorziening namelijk Tafeltje Dekje zoals
aangeboden door Stichting Welzijn Ouderen Woudenberg, waarvan de prijzen van een
maaltijdvoorziening richtinggevend zijn.
Recht op bijzondere bijstand
Alleen noodzakelijk gebruik van de maaltijdvoorziening kan voor bijzondere bijstand in
aanmerking komen. Voor personen van 70 jaar en ouder geldt in deze een
automatische indicatie. Voor personen tot 70 jaar dient de noodzaak aan de hand van
een onderzoek te worden vastgesteld.
Hoogte bijzondere bijstand
Alleenstaanden maximaal € 80 vergoeding per maand en gehuwden maximaal € 160
per maand, waarbij rekening is gehouden met het betalen van een eigen bijdrage per
maaltijd. Bij een indicatie dienen geen nota’s overlegd te worden.
De vergoeding is naar rato van het aantal dagen per week dat gebruik wordt gemaakt
van een warme maaltijdvoorziening.
Vorm van de bijstand
De bijstand wordt om niet toegekend.
Draagkrachtpercentage
Bepaal de draagkracht overeenkomstig de hoofdregels (zie “Hoogte en vorm van de
bijstand”). In deze niet van toepassing.
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23. Verzorging en hulp (B086)
Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand voor kosten van verzorging en hulp als
een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1
Participatiewet; zie paragraaf B3.3). In beginsel worden de Zorgverzekeringswet (Zvw)
(verpleging en verzorging) en Wmo (waaronder huishoudelijke hulp en begeleiding) als
passende en toereikende voorliggende voorzieningen beschouwd.

Recht op bijstand
De gemeente biedt vanaf 2015 via Menzis een Collectieve Ziektekostenverzekering
Minima (CZM) aan, waarin een vergoeding is opgenomen voor een eigen bijdrage aan
het CAK voor Wmo-maatwerkvoorzieningen (huishoudelijke hulp, begeleiding,
hulpmiddelen of woningaanpassingen) tot maximaal € 400 op jaarbasis. De CZM zien
wij als een voorliggende voorziening. Als belanghebbende geen CZM heeft afgesloten
kan geen aanspraak worden gemaakt op bijzondere bijstand.

Verpleging en verzorging
Verpleging en verzorging wordt vanaf 2015 door de betrokken zorgverzekeraar
vergoed uit de basisverzekering en niet meer door de AWBZ. Het gaat hierbij om
verpleging en verzorging in de thuissituatie voor volwassenen en kinderen met
intensieve zorg. Voor deze zorg wordt geen eigen risico of eigen bijdrage betaald.
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24. Communicatie en signalering (B087)
Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie paragraaf B3.3). In
beginsel worden de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wmo als passende en toereikende
voorliggende voorzieningen beschouwd.

Recht op bijstand
Communicatiekosten (gesprekkosten, abonnementskosten, aanschaf– een
aansluitkosten) behoren in beginsel tot de algemeen noodzakelijke kosten van het
bestaan, die kunnen worden voldaan uit een inkomen op bijstandsniveau.
Tevens wordt belanghebbende geacht de kosten van alarmering uit een inkomen te
Voldoen. Betreffende kosten komen in beginsel niet voor bijstandverlening in
aanmerking.
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25. Stookkosten (B088)
Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie “Voorliggende
voorzieningen”). Voor stookkosten zijn er geen voorliggende voorzieningen.
Recht op bijzondere bijstand
Tot de algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan behoren ook de
stookkosten. Aangezien de algemene bijstand dan wel een inkomen op bijstandsniveau
voorziet in deze kosten kan er in beginsel geen bijstand worden verleend voor deze
kosten.
Alleen indien er sprake is van bijzondere omstandigheden in het individuele geval kan
er aanleiding zijn bijzondere bijstand te verlenen voor deze kosten. Hiervan is in ieder
geval sprake indien:


er een medische noodzaak is voor het maken van deze kosten. De medische
noodzaak van de meerkosten wordt door de medisch adviseur vastgesteld. In
de adviesaanvraag wordt aangegeven dat het extra stook- of
verwarmingskosten betreft en de naam van de behandelend specialist.

Hoogte bijzondere bijstand
De hoogte van de voor bijzondere bijstand is gelijk aan de werkelijke kosten onder
aftrek van bijvoorbeeld:



het gemiddelde verbruik zoals opgegeven door het energiebedrijf dan wel
de van toepassing zijnde stookkosten zoals opgenomen in de NIBUDPrijzengids.

Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten wordt de (eventueel) aanwezige
draagkracht en het (eventueel) van toepassing zijnde drempelbedrag, overeenkomstig
de regels opgenomen in “Hoogte en vorm van de bijstand”, in mindering gebracht.
Vorm van de bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand wordt om niet verleend.
Aan de bijzondere bijstand te verbinden verplichtingen
De bijstand moet worden aangewend voor het doel waarvoor zij wordt verstrekt.
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26. Reiskosten woon–werkverkeer/verwervingskosten
(B089)
Omschrijving van de kosten
De ondersteuning is afgestemd op de mogelijkheden van belanghebbende en kan
bestaan uit verschillende vormen die tot inschakeling in de arbeid leiden indien
algemeen geaccepteerde arbeid niet voorhanden is en sollicitaties tot onvoldoende
resultaat hebben geleid.
De ondersteuning dient bij te dragen tot een spoedige terugkeer naar de reguliere
arbeidsmarkt en kan onder meer bestaan uit het aanbieden van overige vergoedingen
die kunnen bijdragen aan de arbeidsinschakeling dan wel aan een terugkeer naar de
reguliere arbeidsmarkt en die niet door de werkgever worden vergoed (waaronder
kinderopvang en reiskosten).
Voorliggende voorziening
Voor de kosten van woon-en werkverkeer wordt geen bijzondere bijstand verleend.
Uitvoeringsbesluit re-integratie hetgeen valt onder de Participatiewet.
Hierbij aansluiten bij de norm voor vergoeding van reiskosten op basis van openbaar
vervoer laagste klasse. Dit moet door middel van vervoersbewijzen aangetoond
worden. Indien betrokkene een onkostenvergoeding van de werkgever ontvangt, wordt
het reële maximale bedrag hiermee verminderd. Voor autokosten kan slechts bijstand
worden verleend wanneer openbaar vervoer niet mogelijk is (0,19 per km).
Voor meer info verwijzen wij naar het uitvoeringsbesluit re-integratie.
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27. Reiskosten bezoek zieke familieleden (B091)
Voorliggende voorziening
Afhankelijk van de keuze van de zorgverzekeraar kunnen mogelijk kosten vergoed worden
op basis van de ziektekostenverzekering (aanvullende verzekering).
De reiskosten voor het bezoeken van naaste familieleden (1e en 2e graad
bloedverwantschap) buiten de eigen woongemeente kunnen zodanig hoog oplopen, dat
deze niet meer tot het normale uitgavenpatroon kunnen worden gerekend. Deze kosten
zijn dan als bijzondere kosten aan te merken.
In deze situatie kan bijstand verleend worden voor maximaal 4 bezoeken per week voor 2
personen of dagelijks voor 1 persoon. Geen rekening behoeft te worden gehouden met
reiskosten die gemaakt worden in verband met het bezoeken van zieke familieleden in de
eigen woonplaats, tenzij hiervoor een medische noodzaak aanwezig is.
In zeer bijzondere gevallen kan worden afgeweken van bovengenoemde bezoekfrequentie
en kan bijstand worden verleend gerelateerd aan een hogere bezoekfrequentie.
Er kan namelijk een dringende behoefte en noodzaak bestaan om familieleden vaker te
bezoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezoeken van een terminale patiënt. Uit de
rapportage zal in voldoende mate de redelijkheid of de noodzaak voor een hogere
bezoekfrequentie moeten blijken.
De hoogte van de vergoeding is gelijk aan die van het openbaar vervoer tweede klasse
of €0,19 per kilometer indien wordt gereisd met eigen vervoer.
Is echter op medische gronden (niet langdurig) vervoer per taxi noodzakelijk, dan kunnen
de hieraan verbonden meerkosten worden vergoed. Hiervoor is echter wel een medisch
advies nodig van een medisch adviseur. Bij langdurig vervoer is ‘het keukentafelgesprek’
de eerste stap die gezet moet worden.
Betaling van bijzondere bijstand vindt plaats op declaratiebasis na overleggen van
betalingsbewijzen. In geval van reizen met eigen vervoer vindt betaling plaats na
overleggen van een door belanghebbende ondertekend en gespecificeerd overzicht.
Op de bijstand wordt het bedrag dat ontvangen wordt van de (aanvullende)
ziektekostenverzekering in mindering gebracht.
Vorm van de bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand wordt verleend om niet.
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28.

Reiskosten bezoek Werkplein (B092)

Omschrijving van de kosten
De kosten voor het vervoer van het woonadres van belanghebbende naar het
UWVwerkplein.
Voorliggende voorziening
Uitvoeringsbesluit re-integratie hetgeen valt onder de Participatiewet.
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 Participatiewet; zie ook paragraaf B3.3).
Voor zover bekend zijn er geen voorliggende voorzieningen.
Recht op bijzondere bijstand
Tot de algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan behoren ook de
kosten van vervoer voor de deelname aan het maatschappelijk verkeer. Hieronder
wordt ook begrepen het doen van aanvragen, het komen voor gesprekken e.d. op het
werkplein. Aangezien de algemene bijstand dan wel een inkomen op bijstandsniveau
voorziet in deze kosten kan er in beginsel geen bijstand worden verleend voor deze
kosten.
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29.

Suppletie GKB–lening (B093)

Omschrijving van de kosten
De kosten die verbonden zijn aan een lening bij de GKB en die uitgaan boven het van
toepassing zijnde aflossingsbedrag.

Voorliggende voorziening
Voor de kosten van een suppletie van een GKB-lening is er géén sprake van een
voorliggende voorziening.

Recht op bijstand
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand voor suppletie van een lening.
In de situaties waarin belanghebbende de (totaal) benodigde geldlening voor
incidenteel voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan niet tot stand kan
brengen bij een (normale) kredietverlenende instantie omdat de door de
kredietverlenende instantie berekende aflossingcapaciteit van belanghebbende
ontoereikend is, verleent het college bijstand voor de (totale) kosten van de incidenteel
voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan. De (normale) kredietverlenende
instantie is dan namelijk geen voorliggende voorziening meer omdat belanghebbende
er niet daadwerkelijk gebruik van kan maken (zie B3.2.3).
Bovendien is dit voor belanghebbende en de gemeente goedkoper omdat geen rente
hoeft te worden betaald. Zie voor het beleid ten aanzien van duurzame
gebruiksgoederen B7.13.
Let op: aangezien de gemeente Woudenberg zelf leningen verstrekt en
belanghebbende dan ook geen lening bij de GKB hoeft af te sluiten wordt er voor deze
kosten geen bijzondere bijstand verstrekt.
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30. Kosten schuldhulpverlening (B094)
Omschrijving van de kosten
De kosten die verbonden zijn aan het oplossen van een schuldenprobleem.
Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie “paragraaf B3.3”). Denk
in dit geval aan:



de schuldhulpverlening door de gemeente Woudenberg
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Bijstandsverlening voor schulden is in beginsel niet mogelijk. Daar met de
inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) de uitvoering
van schuldhulpverlening een gemeentelijke taak is, moet schuldhulpverlening gezien
worden als een voorliggende voorziening.
Zie ook Beleidsnotitie Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Woudenberg) 2013-2016.
De gemeente Woudenberg ondersteunt inwoners bij het ontwikkelen van financiële
zelfredzaamheid en het oplossen en/of stabiliseren van schulden zodat geldzorgen
geen belemmering voor (arbeids)participatie vormen. De gemeente kiest voor een
integrale benadering, omdat schulden meestal samen met andere problemen komen.
Uit deze hoofddoelstelling volgen onderstaande subdoelstellingen:
1. Preventie/vroegsignalering: door bewustwording voorkomen dat mensen
financiële verplichtingen aangaan die ze niet kunnen nakomen. Mensen inzicht
geven in het eigen gedrag, de waarde van geld en gevolgen van het aangaan
van financiële verplichtingen. Door het signaleren en oplossen van financiële
problemen in een vroeg stadium wordt erger voorkomen.
2. Stabilisatie: financiële stabiliteit en rust creëren door te voorkomen dat
schulden verder oplopen en er een crisissituatie ontstaat. Stabiliteit ontstaat
door directe inzet van inkomensbeheer, eventueel gecombineerd met
inschakeling van flankerende hulpverlening (maatschappelijk werk,
verslavingszorg, GGZ).
3. Schulden oplossen: een schuldenvrije toekomst geven door het treffen van een
passend traject (betalingsregeling, krediet etc).
4. Nazorg: borgen dat het bereikte resultaat blijvend is door terugval in oude
gedragspatronen te voorkomen.
Recht op bijstand
Er wordt geen bijzondere bijstand verleend voor de schuldhulpverlening of
schuldsanering, omdat de voorliggende voorziening als passend en toereikend wordt
beschouwd. Zie ook de beleidsregels schuldhulpverlening 2015.

Beleidsregels bijzondere bijstand

Pagina 44

31. Kosten van sociaal culturele, sportieve en
educatieve activiteiten (B095)
De regelingen voor (1) Verenigings- en aanverwante activiteiten, (2) Culturele
activiteiten zijn op basis van groepskenmerken (onderscheid leeftijdscategorieën en
vergoedingen) uitgewerkt in de onderliggende beleidsregels.
Op die manier is maatwerk mogelijk terwijl niet voor elke aanvraag op basis van de
individuele situatie door de klantmanager een afweging gemaakt hoeft te worden of er
sprake is van noodzakelijke kosten.
Om in aanmerking te komen voor één of meerdere van onderstaande regelingen geldt
voor zowel een gezin als alleenstaande een maximaal inkomen, hetgeen gelijk of
minder is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm op basis van de
Participatiewet. Daarnaast is de vermogenstoets van toepassing zoals genoemd in deze
beleidsregels.
A.
1.
2.

3.

4.

B.
1.
-

C.
1.

2.
3.
4.

Regeling Verenigings- en aanverwante activiteiten
De vergoeding voor deelname aan verenigingsactiviteiten is gelijk aan de kosten
van de contributie, bijdrage of daarmee gelijk te stellen kosten, deelname aan
een speel-o-theek of het bezoeken van een peuterspeelzaal.
Afzonderlijk of in combinatie met de vergoedingen als bedoeld in dit artikel kan
een vergoeding worden verstrekt voor de kosten van een
zwem(les)abonnement of zwembadenkaart van een der gemeentelijke
zwembaden in de omgeving van Woudenberg, van de belanghebbende, diens
partner en/of kinderen.
De maximale bijdrage per deelnemer per kalenderjaar bedraagt:
a.
€ 215 per gezinslid in de leeftijd tot 18 jaar;
b.
€ 215 per gezinslid vanaf de pensioengerechtigde leeftijd;
c.
€ 215 per gezinslid in de leeftijd van 18 tot de pensioengerechtigde
leeftijd.
De vergoeding voor deelname aan verenigingsactiviteiten aan personen met
een bijstandsuitkering wordt toegekend voor de duur van de uitkeringsperiode.
Uitbetaling vindt plaats na declaratie van betalingsbewijzen.
Regeling culturele activiteiten
Aan belanghebbende, diens partner en/of kinderen kunnen vergoedingen
worden verleend voor de kosten van:
lesgeld muziekonderwijs per schooljaar tot een maximum van :
a.
€ 390 per gezinslid in de leeftijd tot 18 jaar;
b.
€ 390 per gezinslid vanaf de pensioengerechtigde leeftijd;
c.
€ 390 per gezinslid in de leeftijd van 18 tot de pensioengerechtigde
leeftijd.
een Cultureel Jongerenpaspoort,
een Museumkaart,
het lidmaatschap van de Bibliotheek in de gemeente Woudenberg.
Computerregeling
Aan een gezin met schoolgaande, ten laste komende kinderen, in de leeftijd van
8 tot 16 jaar, met een inkomen, welke gelijk is of minder bedraagt dan 110%
van de toepasselijke bijstandsnorm kan een desktop, laptop of tablet inclusief
printer worden verstrekt.
Eenmaal per 60 maanden kan maximaal één desktop, laptop of tablet inclusief
printer per gezin worden verstrekt.
De vergoeding voor een desktop, laptop of tablet inclusief printer bedraagt
maximaal € 400,-.
Er bestaat geen recht op een desktop, laptop of tablet als er in de afgelopen vijf
jaren voorafgaand aan de aanvraag al een desktop, of laptop of tablet is
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verstrekt op basis van deze of een andere gemeentelijke regeling.
Toelichting ad A:
De toe te kennen bijdrage is bestemd voor contributie en voor de aanschaf van
sportkleding e.d. Een vergoeding voor sportkleding wordt alleen gegeven als vaststaat
dat er daadwerkelijk gesport wordt. Een lidmaatschapsbewijs van de sportvereniging
kan bijvoorbeeld als bevestiging gezien worden dat gesport wordt.
Er kan ook een vergoeding voor zwemles worden gegeven t/m het behalen van het
zwemdiploma A.
De periode waarin het zwemdiploma A wordt behaald is in principe niet begrensd.
Wel bestaat de mogelijkheid om in het individuele geval te bepalen dat deze kosten
niet meer voor vergoeding in aanmerking komen als het diploma vrijwel zeker niet
meer (kan) worden behaald en de zwemlessen al enkele jaren voortduren.
De kosten van zwemles diploma A worden niet vergoed als het betreffende kind nog
geen 6 jaar is. De reden hiervoor is dat het in de praktijk meestal aanzienlijk langer
duurt voordat kinderen van 4 en 5 jaar hun zwemdiploma A halen, dan wanneer ze iets
ouder zijn.
In plaats van zwemles kan, naast de vergoeding voor sporten, ook een vergoeding
voor ‘gewoon’ zwemmen worden verstrekt. De aanvrager is vrij om te kiezen voor een
zwembad in de omgeving van Woudenberg. De vergoeding bedraagt 2 keer een 12
badenkaart volgens het geldende tarief van zwembad Octopus in Leusden.
Onder verwijzing naar de begripsomschrijving van verenigingsactiviteiten en het doel
van de regeling (opheffen van sociaal isolement) is het uitdrukkelijk niet de bedoeling
om activiteiten in kerkelijk verband als verenigingsactiviteit aan te merken. Ook een
belangrijk element in deze is de scheiding van kerk en staat. Daarnaast beschouwen
we het volgen van een cursus aan de Volksuniversiteit wel als een verenigingsactiviteit.
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32. Bewassing en kledingslijtage (B096)
Algemeen
Met ingang van 1 januari 2015 is het (weer) mogelijk om bijzondere bijstand te
verstrekken voor de bewassingskosten van chronisch zieken en gehandicapten. Reden:
afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Een deel
van de kosten wordt gecompenseerd door de nieuwe collectieve verzekering, maar
deze bewassingskosten vallen daar buiten.
Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 WWB; zie “Voorliggende voorzieningen”).
Voor de kosten van bewassing en ten gevolge van slijtage zijn er geen voorliggende
voorzieningen. Ter voorkoming van extra bewassing bestaat er op grond van de
Regeling hulpmiddelen 1996 wel recht op incontinentie-absorptiemiddelen.
Recht op bijzondere bijstand
Tot de algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan behoren ook
kosten van bewassing en ten gevolge van slijtage. Aangezien de algemene bijstand
dan wel een inkomen op bijstandsniveau voorziet in deze kosten kan er in beginsel
geen bijstand worden verleend voor deze kosten.
Voor extra noodzakelijk kosten kan, mits de noodzaak middels een (medisch) advies is
vastgesteld, bijzondere bijstand worden verstrekt. Voor bepaling van de extra kosten
wordt uitgegaan van de advisering waarbij, ook voor het onderhoud van bedragen,
zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de GMD-lijst.
De noodzaak van reinigingskosten wordt aangenomen indien betrokkene wordt
behandeld met cignoline, alphosyl, salicyl of teerzalf.
Bewassingskosten als gevolg van incontinentie komen in beginsel niet voor vergoeding
in aanmerking omdat het geen noodzakelijke kosten zijn als gebruik gemaakt kan
worden van incontinentiemiddelen.nd van individuele omstandigheden kan van dit
principe worden afgeweken.
Hoogte bijzondere bijstand
De hoogte van de voor bijzondere bijstand in aanmerking komende
 waskosten wordt bepaald aan de hand van: de NIBUD–Prijzengids.
 meerkosten van kleding wordt bepaald aan de hand van de AAW–norm onder
aftrek de richtprijs voor een kledingpakket op grond van de NIBUD–Prijzengids
bij een inkomen op bijstandsniveau resp. het voor de andere inkomensklasse
gebruikelijke bedrag voor kleding op grond van het NIBUD–Budgethandboek.
Vorm van de bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand wordt om niet verleend.
Aan de bijzondere bijstand te verbinden verplichtingen
Aan de verlening van de bijzondere bijstand wordt de bestedingsverplichting verbonden
(artikel 55 WWB).
Medisch advies
Zonodig kan er medisch advies te worden ingewonnen.
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33. Toeslag alleenstaande ouders (B097)
Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie B3.2).

Omschrijving van de kosten
Vanaf 1 januari 2015 kent de bijstandswet slechts twee bijstandsnormen: de norm
voor alleenstaande en de norm gehuwden. De verhoging die de alleenstaande ouders
vóór 1 januari 2015 via de bijstand ontvingen in verband met de verzorging van
kinderen –de zogenaamde alleenstaande ouder kop-, wordt vanaf 1 januari 2015 door
de Belastingdienst uitbetaald middels een verhoging van het kindgebonden budget.
Er bestaat overgangsrecht voor alleenstaande ouders in de bijstand, die door het
verschillende partnerbegrip in de bijstand en de belastingdienst per 1 januari 2015
geen aanspraak meer kunnen maken op een verhoging van het kindgebonden budget.
Deze groep behoudt tot 1 januari 2016 het “oude recht” via de bijstand.
Alleenstaande ouders die na 1 januari 2015 instromen in de Particiaptiewet en huidige
bijstandsgerechtigden die na 1 januari 2015 alleenstaande ouder worden en die door
het andere partnerbegrip geen recht hebben op de alleenstaande ouder-koop behoren
ook tot de doelgroep van het overgangsrecht. Op advies van het Ministerie worden
gemeenten gevraagd om aanvullende inkomensondersteuning te bieden via de
bijzondere bijstand. Daarom wordt via de nieuwe beleidsregels geregeld dat deze
belanghebbenden die tussen wal en schip vallen vanwege het afwijkende partnerbegrip
via de bijzondere bijstand een compensatie ontvangen welke even hoog is als het
gemis aan het verhoogde kindgebonden budget via de Belastingdienst.
Op deze wijze wordt voorkomen dat sommige alleenstaande ouders door verschillen in
regelgeving aangegeven zouden zijn op een inkomen dat lager is dan het sociaal
minimum.

Recht op bijstand
1. Het college verstrekt bijstand indien een alleenstaande ouder geen recht heeft op de
alleenstaande-ouderkop op het kindgebonden budget van de belastingdienst en daarbij
niet onder het overgangsrecht van artikel XII lid 2 Overgangsrecht Algemene
Kinderbijslagwet valt.
2. De hoogte van de bijstand bedraagt het verschil tussen de toepasselijke
bijstandsnorm voor de alleenstaande ouder en de toepasselijke norm (inclusief toeslag)
indien belanghebbende wèl onder genoemd overgangsrecht zou vallen.
3. Dit artikel vervalt per 1 januari 2016.
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34. Kosten van scholing en opleiding (B098)
Voorliggende voorziening
Voor de kosten van noodzakelijk geachte scholing wordt in beginsel geen bijzondere bijstand
verleend. Indien nodig kan het college re-integratiemiddelen inzetten ter dekking van deze kosten,
zie het Uitvoeringsbesluit re-integratie.
Mensen met een handicap kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een
individuele studietoeslag op basis van de Participatiewet (voorliggende voorziening).
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35.

Verwervingskosten/algemeen (B099)

Voorliggende voorziening
In beginsel wordt de inzet van re–integratiemiddelen vanuit het Participatiebudget als
voorliggend beschouwd ten opzichte van verstrekking van bijzondere bijstand. Voor de
verwervingskosten is er géén sprake van een voorliggende voorziening.

Recht op bijstand
Voor algemene verwervingskosten wordt in beginsel geen bijzondere bijstand verleend.
Indien nodig kan het college re-integratiemiddelen inzetten ter dekking van deze
kosten.
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36. Kosten kinderopvang (B100)
Voorliggende voorziening
Als er sprake is van deelname aan een re-integratietraject kan de klant voor de kosten
van kinderopvang kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.
Eventuele resterende kosten kunnen worden vergoed vanuit het re-integratiebudget
Kosten kinderopvang bij werk- en re-integratie
Het vergoeden van kinderopvangkosten via de bijzondere bijstand als sprake is van
arbeid en/of re-integratieactiviteiten is dus niet mogelijk. Slechts indien van deze
mogelijkheid geen gebruik gemaakt kan worden en er geen aanspraak bestaat op
kinderopvangtoeslag is bijzondere bijstand in uitzonderlijke gevallen mogelijk.
Kosten kinderopvang sociaal medische indicatie
Het is mogelijk dat ouders voor hun kind kinderopvang nodig hebben op sociaal
medische gronden. De oorzaak hiervan kan zowel liggen bij het kind (het kind zal dan
in veel gevallen gaan naar een medisch kinderdagverblijf) als bij de ouders.
In beide gevallen zal een medisch advies moeten worden gevraagd bij TriviumPlus.
De kosten van kinderopvang worden op grond van de Verordening tegemoetkoming
kosten kinderopvang 2012 toegekend.
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37. Duurzame gebruiksgoederen en overige
inrichtingskosten (B101)
Omschrijving kosten
De kosten van duurzame gebruiksgoederen en overige inrichtingskosten. Voorbeelden
hiervan zijn: wasmachine, koelkast, huisraad en vloerbedekking.
Voorliggende voorzieningen
In sommige gevallen kan de Wet maatschappelijke ondersteuning een voorliggende
voorziening zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin vloerbedekking moet worden
vervangen omdat de belanghebbende last heeft gekregen van Cara (astma).
Recht op bijzondere bijstand
De kosten van duurzame gebruiksgoederen en overige inrichtingskosten behoren tot de
incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze
kunnen worden voldaan uit een inkomen ter hoogte van de toepasselijke uitkering
algemene bijstand door middel van reservering dan wel gespreide betaling achteraf.
Dit betekent dat er in beginsel geen bijstandsverlening mogelijk is voor deze kosten.
Alleen indien er sprake is van bijzondere omstandigheden in het individuele geval kan
er van deze regel worden afgeweken. Indien de betreffende kosten voorzienbaar
waren, versterkt dit het argument dat belanghebbende wordt geacht hiervoor te
reserveren.
De volgende omstandigheden kunnen volgens de CRvB niet als bijzonder worden
aangemerkt:




Het ontbreken van (voldoende) reserveringsruimte, in verband met aanwezige
schulden en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen aan de GSD. Het
gaat immers niet aan om schulden, dan wel het ontbreken van (voldoende)
reserveringsruimte als gevolg daarvan, op de Abw af te wentelen. Zie CRvB 1603-1999, nr. 97/11553 ABW en CRvB 2-11-1999, nr. 98/973 NABW.
Het feit dat eerder bijzondere bijstand is toegekend voor de kosten van een
kinderbedje. Zie CRvB 16-03-1999, nr. 97/11553 ABW.

De volgende omstandigheid kan wel als bijzonder worden aangemerkt:



Er bestaat een medische noodzaak voor het maken van de kosten
Eerste verhuizing vanuit een AZC

Hoogte bijzondere bijstand
Bepaal de hoogte van de te verstrekken bijzondere bijstand aan de hand van
richtprijzen, bijvoorbeeld de Prijzengids van NIBUD.
Voor een volledige woninginrichting gelden de onderstaande maximumbedragen:




alleenstaande € 3.600
gehuwden/partners € 4.500
per kind € 350 extra

Uitgangspunt is dat de genoemde maximale bedragen voor het inrichtingskrediet
toereikend zijn voor de gehele woninginrichting. De gemeente gaat er namelijk van uit
dat belanghebbende een deel van de inrichting tweedehands kan aanschaffen. Indien
de belanghebbende de kosten van de betreffende goederen niet kan voldoen uit
bijstand ter hoogte van de richtprijzen kan het nodig zijn om hiervan af te wijken. Een
en ander zal uit een nader onderzoek moeten blijken en is gebaseerd op
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rechtbankjurisprudentie inzake het gebruik van richtprijzen.
Vorm van de bijstand
De bijstand wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Uitgangspunt is dat
de hoogte van de leenbijstand gelijk staat aan de maximale aflossingscapaciteit van
6% over een periode van 36 maanden, op voorwaarde dat de beslagvrije voet van de
klant niet wordt overschreden. Voorts is de aflossingscapaciteit afhankelijk van de
gezinssituatie. Het bedrag dat overblijft, vormt het deel om - niet. Het is hierbij van
belang de beslagvrije voet te berekenen(via google: rekenprogramma beslagvrije
voet). Ook met een aflossing van 6% kan iemand onder deze beslagvrije voet komen
(wettelijk niet toegestaan). Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als iemand een erg
hoge huur heeft.
Bestedingsvrijheid
De goederen die kunnen worden aangeschaft zijn te vinden op een uitgebreide
inventarislijst. Voor de vaststelling van deze lijst is aansluiting gezocht bij het Nibud.
Wijze van uitbetaling
De toegekende bijzondere bijstand wordt zo mogelijk geheel of gedeeltelijk direct aan
de leverancier van de goederen betaald. Dit om te voorkomen dat de bijstand aan
andere zaken wordt besteed of dat het een negatief banksaldo aanvult zonder dat de
belanghebbende de bijstand ter bestrijding van de bijzondere kosten kan aanwenden.
Bij een volledige woninginrichting wordt 2/3 van het totaalbedrag uitbetaald. Na
verantwoording van de bestedingen wordt de laatste 1/3 betaald.
Huisbezoek en controle van de besteding
Een huisbezoek om de besteding te controleren wordt niet afgelegd, tenzij dit
noodzakelijk is voor het vaststellen van het recht. De controle van de besteding vindt
plats na besteding van 2/3 van het bedrag en na afloop van de besteding van de
laatste 1/3. Ten onrechte verstrekte bijstand wordt van de belanghebbende
teruggevorderd.
Bestedingstermijn
Het totale beschikbare budget voor inrichtingskosten moet binnen 6 maanden volledig
worden besteed.
Opknapkosten
Uit jurisprudentie (uitspraak CRvB 17-02-2004, nr. 01/5559 NABW) blijkt, dat
verhuiskosten en de kosten van verf en behang naar hun aard niet als duurzame
gebruiksgoederen kunnen worden aangemerkt. De bijzondere bijstand voor deze
kosten kan om niet worden verstrekt.
Voor opknapkosten gelden onderstaande maximumbedragen:
1 kamer
€ 208,00
2 kamers € 263,00
3 kamers € 318,00
4 kamers € 373,00
5 kamers € 428,00
Bovenstaande bedragen kunnen dus bovenop het maximumbedrag voor de inrichtingskosten
worden verstrekt.
Aan de bijstand verbonden verplichtingen
Verbind indien nodig een of meer van de volgende verplichtingen aan de toe te kennen
bijzondere bijstand:
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De verplichting om uit de toegekende bijzondere bijstand de betreffende kosten
te voldoen.
De verplichting om betalingsbewijzen te overleggen.
Specifieke verplichtingen in verband met het feit dat de bijstand wordt verleend
in de vorm van een geldlening of borgtocht bij een complete woninginrichting
dient (stil) pandrecht te worden gevestigd.

Draagkrachtpercentage
Bepaal het draagkrachtpercentage conform de hoofdregel (zie “Hoogte en vorm van de
bijstand”).
Opmerking: met ingang van 1 december 2013 vervalt de verplichting om pandrecht te
vestigen voor een lening voor een volledige woninginrichting
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38. Verhuiskosten (B102)
Omschrijving kosten
Kosten in verband met verhuizing, bijvoorbeeld kosten in verband met het transport
van de inboedel.
Voorliggende voorzieningen
In sommige gevallen kan de Wet maatschappelijke ondersteuning een voorliggende
voorziening zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin de verhuizing medisch
noodzakelijk is in verband met een handicap van de betrokkene.
Recht op bijzondere bijstand
De kosten in verband verhuizing behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen
noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze kunnen worden voldaan uit een inkomen
ter hoogte van de toepasselijke uitkering algemene bijstand door middel van
reservering dan wel gespreide betaling achteraf. Dit betekent dat er in beginsel geen
bijstandsverlening mogelijk is voor deze kosten. Alleen indien er sprake is van
bijzondere omstandigheden in het individuele geval kan er van deze regel worden
afgeweken (CRvB 20-04-1999, nr. 97/6694 ABW). Indien de betreffende kosten
voorzienbaar waren, versterkt dit het argument dat belanghebbende wordt geacht
hiervoor te reserveren. CRvB 01-09-1998 PS Actua 1998 nr. 39 p.7
De volgende omstandigheid kan volgens de CRvB niet als bijzonder worden
aangemerkt:


Het ontbreken van (voldoende) reserveringsruimte, in verband met aanwezige
schulden en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen aan de GSD. Het
gaat immers niet aan om schulden, dan wel het ontbreken van (voldoende)
reserveringsruimte als gevolg daarvan, op de Abw af te wentelen. Zie CRvB 1603-1999, nr. 97/11553 ABW en CRvB 2-11-1999, nr. 98/973 NABW.

De volgende omstandigheden kunnen mogelijk wel als bijzonder worden aangemerkt:




Er bestaat een medische noodzaak voor het maken van de kosten.
Verhuizing in verband met een verhuisverplichting vanwege het bewonen van
een woning met woonkosten die meer bedragen dan de maximale subsidiabele
huur naar een woning met lagere lasten;
Een vrijwillige verhuizing vanwege het bewonen van een woning met
woonkosten die meer bedragen dan de toepasselijke aftoppingsgrens (Hsw)
naar een woning waarvoor de woonkosten niet meer bedragen dan de
kortingsgrens.

Voor de noodzakelijke dubbele huur ten gevolge van een verhuizing als hiervoor
bedoeld wordt bijstand om niet verstrekt.
Hoogte bijzondere bijstand
Bepaal de hoogte van de te verstrekken bijzondere bijstand aan de hand van de
richtprijzen, bijvoorbeeld de Prijzengids van het NIBUD. Indien de belanghebbende
bepaalde kosten niet kan voldoen uit bijstand ter hoogte van de richtprijzen is het
nodig om hiervan af te wijken. Een en ander zal uit een nader onderzoek moeten
blijken en is gebaseerd op rechtbankjurisprudentie inzake het gebruik van richtprijzen.
Vorm en betaling bijzondere bijstand
Verleen de bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening indien borgtocht niet
mogelijk is. Alleen wanneer er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden, is het
mogelijk om de bijzondere bijstand om niet te verstrekken. Zie over bijstand in de
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vorm van een geldlening en borgtocht ook paragraaf 3.3.
Betaal de toegekende bijzondere bijstand zo mogelijk geheel of gedeeltelijk direct aan
de leverancier van de goederen. Dit om te voorkomen dat de bijstand aan andere
zaken wordt besteed of dat het een negatief banksaldo aanvult zonder dat de
belanghebbende de bijstand ter bestrijding van de bijzondere kosten kan aanwenden.
Aan de bijstand verbonden verplichtingen
Verbind indien nodig een of meer van de volgende verplichtingen aan de toe te kennen
bijzondere bijstand:




De verplichting om uit de toegekende bijzondere bijstand de betreffende kosten
te voldoen.
De verplichting om betalingsbewijzen te overleggen.
Specifieke verplichtingen in verband met het feit dat de bijstand wordt verleend
in de vorm van een geldlening of borgtocht.

Draagkrachtpercentage
Bepaal de draagkracht overeenkomstig de hoofdregel (zie “Hoogte en vorm van de
bijstand”).

Beleidsregels bijzondere bijstand

Pagina 56

39. Eerste maand huur en administratiekosten (B103)
Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet).
Recht op bijstand
Kosten van eerste maandhuur en administratiekosten behoren in principe tot de
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan welke uit eigen middelen dienen te
worden voldaan. Er is in beginsel dan ook géén recht op bijzondere bijstand.
Jurisprudentie
De kosten voor de eerste maand huur voor de nieuwe woning alsmede de
verschuldigde administratiekosten komen in beginsel niet in aanmerking voor
bijzondere bijstand. Dergelijke kosten maken deel uit van de kosten in verband met
een verhuizing, welke behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke
kosten van het bestaan die, uit het eigen inkomen op bijstandsniveau behoren te
worden voldaan (door reservering vooraf of gespreide betaling achteraf). CRvB 22-121998, nr. 96/6642 ABW, JABW 1999,33.
Alleen indien er sprake is van bijzondere omstandigheden in het individuele geval kan
er van deze regel worden afgeweken (zie CRvB 20-04-1999, nr. 97/6694 ABW).
Bij statushouders/asielzoekers die na het verlaten van een AZC voor het eerst worden
gehuisvest is er sprake van een bijzondere omstandigheid.
Gezien het feit dat asielmigranten vanuit het AZC niet in de situatie hebben verkeerd
om te kunnen reserveren kan in een dergelijk geval bijzondere bijstand worden
verstrekt voor de kosten van de eerste maand huur, de eventueel in rekening
gebrachte administratiekosten en/of waarborgsom. Van de kosten voor de eerste
maand huur wordt het bedrag aan (geschatte) huurtoeslag afgetrokken. De bijzondere
bijstand wordt rechtstreeks doorbetaald aan de verhuurder.
Hoogte bijzondere bijstand
De eerste maand huur onder aftrek van de (geschatte) huurtoeslag
De hoogte van de administratiekosten
De hoogte van de waarborgsom
Vorm van de bijzondere bijstand
De bijstand voor de eerste maand huur en de administratiekosten wordt verstrekt om
niet. De bijstand voor de waarborgsom wordt verstrekt in de vorm van een lening. De
waarborgsom wordt immers aan de huurder terugbetaald bij beëindiging van de
huurovereenkomst.
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40. Overbrugging scherpe terugval in inkomen (B105)
Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet). Voor de kosten van
inkomensachteruitgang als gevolg van een scherpe wijziging in het inkomen is er géén
sprake van een voorliggende voorziening.

Recht op bijstand
Artikel 25 van de WWB is komen te vervallen in de Participatiewet. Dit artikel zag toe
op een toeslag aan de alleenstaande (ouder) als hij niet of niet geheel de noodzakelijke
kosten van het bestaan met een ander kan delen. Het systeem van toeslagen is
overbodig geworden. Door het introduceren van de kostendelersnorm, is het niet meer
nodig om te regelen wat geldt bij niet geheel of gedeeltelijk kunnen delen van kosten.
Door de inwerkingtreding van de Participatiewet kent deze wet vanaf 1 januari 2015
slechts twee bijstandsnormen: de norm voor alleenstaande en de norm gehuwden. De
verhoging die de alleenstaande ouders vóór 1 januari 2015 via de bijstand ontvingen in
verband met de verzorging van kinderen –de zogenaamde alleenstaande ouder
toeslag-, wordt vanaf 1 januari 2015 door de Belastingdienst uitbetaald middels een
verhoging van het kindgebonden budget. Zie ook B097
Het college verstrekt geen bijzondere bijstand ter (gedeeltelijke) compensatie van een
(scherpe) inkomensachteruitgang. De bijstandsnorm zoals vermeld in de
Participatiewet wordt toereikend geacht voor de voorziening in de algemeen
noodzakelijke bestaanskosten.
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41. Overige bijzondere kosten (B106)
Bijzondere bijstand voor reiskosten aan (ouders van) leerlingen in het MBO
onder de 18 jaar
Wat (en voor wie) is de huidige regeling?
De regeling is een tegemoetkoming in de schoolkosten voor ouders. Ze hebben recht
op de tegemoetkoming voor kinderen de jonger zijn dan 18 jaar en een voltijdopleiding
volgen in het mbo, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) of particulier
voortgezet onderwijs.
In het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunnen leerlingen een
vmbo-diploma theoretische leerweg, een havo- of een vwo-diploma halen. Dit geldt
voor iedereen vanaf 18 jaar die zonder onderbreking voortgezet onderwijs heeft
gevolgd. Ook leerlingen van 16 en 17 jaar kunnen via het vavo hun middelbare school
afronden. Bijvoorbeeld omdat een leerling is gezakt en niet het totale laatste jaar wil
overdoen. Of omdat een andere leeromgeving met een meer volwassen benadering
voor de leerling beter is.
Wat verandert er?
De WTOS (Tegemoetkoming ouders voor schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar)
verdwijnt vanaf het schooljaar 2015-2016.
Welk alternatief is er?
In plaats van de tegemoetkoming kunnen ouders met minderjarige kinderen recht
hebben op extra kindgebonden budget: € 116 per jaar per kind. Hoeveel kindgebonden
budget cliënt krijgt, hangt af van het aantal kinderen dat cliënt heeft, de leeftijd van de
kinderen, de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en van uw vermogen.



Krijgt cliënt nu kindgebonden budget? Dan geen actie ondernemen.
Belastingdienst/Toeslagen verwerkt de bovenstaande veranderingen
automatisch.
Krijgt cliënt nu geen kindgebonden budget? Dan moet cliënt zelf nagaan of
hij/zij in 2015 recht heeft op kindgebonden budget. Maak een proefberekening
op toeslagen.nl. Blijkt daaruit dat u in 2015 recht heeft op kindgebonden
budget? Dan moet cliënt dit zelf aanvragen via ‘Mijn toeslagen’ op toeslagen.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie ten aanzien van het recht op een kindgebonden budget evenals
hoogte van dit budget: zie toeslagen.nl
Situatie tot schooljaar 2015/2016
Bijzondere bijstand voor reiskosten aan (ouders van) leerlingen in het MBO
met WTOS onder de 18 jaar
Uit de uitspraak van de Rechtbank Arnhem van 29-01-2008, nr. AWB 07/3591 komt
naar voren dat bijzondere bijstand voor reiskosten kan worden verstrekt aan (ouders
van) leerlingen in het MBO. De Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten (WTOS) staat hieraan niet in de weg. Naar de mening van de rechter is
de WTOS weliswaar een voorliggende voorziening, maar is geen sprake van een
passende en toereikende voorziening, omdat de wetgever destijds (mede vanuit
budgettaire overwegingen) heeft gekozen voor een forfaitaire benadering in plaats van
een benadering die maatwerk levert. Dit betekent dat bijzondere bijstand kan worden
verstrekt in aanvulling op de WTOS indien van bijzondere omstandigheden sprake is.
Woudenberg ligt qua geografische ligging gunstig ten opzichte van de
onderwijsinstellingen in de directe nabijheid (bijv. Utrecht en Amersfoort). Ouders met
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kinderen, die jonger zijn dan 18 jaar en aanspraak hebben op een tegemoetkoming op
grond van de WTOS kunnen financieel worden ondersteund als er sprake is van
bijzondere omstandigheden.
Van bijzondere omstandigheden is sprake als:
a) De dagelijkse reisafstand van de ouderlijke woning naar de onderwijsinstelling (vice
versa) de 6 zogenoemde openbaar vervoerzones (OV - zones), zoals die gelden voor
de Regiotaxi overschrijdt. De kosten van deze 6 OV - zones (exclusief de opstapzone)
tot een bedrag van € 3,00 per rit (vice versa) gelden als eigen bijdrage. Deze kosten
komen niet in aanmerking voor bijzondere bijstand.
b) Het onderwijs buiten de gemeente Woudenberg wordt gevolgd.
Het gaat om reiskosten naar de dichtstbijzijnde plaats waar deze vorm van onderwijs
wordt gegeven. Dit betekent dat als het onderwijs bijvoorbeeld wordt gevolgd in
Groningen terwijl dezelfde vorm van onderwijs wordt gegeven in Utrecht er enkel
bijzondere bijstand kan worden verstrekt voor de reiskosten naar Utrecht.
Daarnaast kan bijzondere bijstand worden verstrekt als er stage wordt gelopen op 1 of
meerdere dagen per week. Als er sprake is van een stagevergoeding voor deze
reiskosten moet dit bedrag in mindering worden gebracht op de te verstrekken
bijzondere bijstand.
Uitgangspunt is dat als de dagelijkse reisafstand van de ouderlijke woning naar de
stage instelling (vice versa) de 6 OV - zones overschrijdt. Ook hiervoor geldt dat de
kosten van de 6 OV-zones tot een bedrag van € 3,00 waarin gebruik wordt gemaakt
van het openbaar vervoer gelden als de eigen bijdrage. Deze kosten komen niet voor
bijzondere bijstand in aanmerking.
De berekening van de reisafstand vindt plaats aan de hand van de afgelegde zones op
basis van het openbaar vervoer. Één zone staat gelijk aan circa 5 kilometer. Het
bedrag voor de kosten van de zone is ambtshalve vastgesteld op € 0,50.
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42. In aanmerking te nemen middelen voor draagkracht
(B137)
Bij de beoordeling van het recht op bijzondere bijstand wordt een reeds toegekende
individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidtoeslag) buiten beschouwing
gelaten, voor wat betreft de vaststelling van de draagkracht.
Vaststelling van het inkomen
Het voor de draagkracht in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand
van het - meest waarschijnlijke - inkomen gedurende de draagkrachtperiode (zie
onderdeel 4 van deze paragraaf). Daarbij wordt rekening gehouden met voorzienbare
wijzigingen in het inkomen.
In aanmerking te nemen inkomen
1. Van het in aanmerking te nemen inkomen worden de middelen bedoeld in
artikel 31 lid 2 Participatiewet en artikel 33 lid 5 Participatiewet niet tot het
inkomen van belanghebbende gerekend. De middelen als bedoeld in genoemde
artikelen worden dus ook voor de bijzondere bijstand vrijgelaten; dit deel van
het inkomen wordt niet in aanmerking genomen als draagkrachtinkomen. Het
inkomen wordt dus op dezelfde wijze vastgesteld als bij de algemene bijstand.
Inkomsten uit arbeid van ten laste komende kinderen (artikel 31 lid 2 onderdeel
h Participatiewet) worden dus alleen vrijgelaten, indien het bijzondere bijstand
betreft voor een ander in de bijstand begrepen persoon dan het minderjarig
kind met inkomsten uit arbeid. Betreft het een aanvraag voor het minderjarige
kind zelf dan moeten deze inkomsten wel worden meegenomen.
2. Op het inkomen als bedoeld in punt 1 worden eventueel van toepassing zijnde
buitengewone lasten in mindering gebracht voorzover - indien van toepassing voor deze kosten niet reeds bijstand of belastingteruggave is verleend. Denk
daar bij aan:
1. Bijdrage Wet Langdurige Zorg;
2. het huurtoeslagnadeel, zijnde het verschil tussen de daadwerkelijk
ontvangen huurtoeslag en de huurtoeslag die zou zijn ontvangen bij een
inkomen op bijstandsniveau;
3. de kosten van alimentatie- of onderhoudsverplichtingen;
4. buitengewone verwervingskosten;
5. kosten voor studie en opleiding.
3. Het inkomen na toepassing van punt 3 is het draagkrachtinkomen op basis
waarvan de draagkracht wordt berekend. zie hiervoor onderdeel 3 van deze
paragraaf.
In aanmerking te nemen vermogen
Voor draagkrachtbepaling wordt uitgegaan van dat deel van het vermogen dat uitstijgt
boven de vermogensgrens als genoemd in artikel 34 Participatiewet.
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43. Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere
bijstand (B138)
Deze beleidsregel heeft geen meerwaarde. Vanaf 2015 is er uitsluitend categoriale
bijstand ten aanzien van een Collectieve ziektekostenverzekering voor minima.
In de voorliggende beleidsregels minimabeleid is nader beleid geformuleerd op basis
van groepskenmerken.
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44. Berekening woonkostentoeslag huurders (B145)
De berekening van de woonkostentoeslag in het handboek is te vinden in: “Hoogte van
de woonkostentoeslag”.
Overwegingen
De juridische grondslag voor het recht op bijzondere bijstand voor de extra
woonkosten is gelegen in artikel 35 lid 1 Participatiewet.
Bijzondere bijstand kan worden verstrekt ter vergoeding van (bijzondere) kosten in het
individuele geval die naar het oordeel van het college niet betaald kunnen worden uit
de algemene bijstand (of een daarmee in hoogte vergelijkbaar inkomen) of de bij
belanghebbende aanwezige draagkracht.
Daarnaast geldt dat geen recht op bijzondere bijstand bestaat voor zover een beroep
kan worden gedaan op een voorliggende voorziening (artikel 15 Participatiewet). Ten
aanzien van extra woonkosten moet de Wet op de huurtoeslag als voorliggende
voorziening worden aangemerkt.
Voor de beantwoording van de vraag of er recht bestaat op bijzondere bijstand zullen
daarom telkens in het individuele geval de volgende vier vragen beantwoord moeten
worden (CRvB 28-05-2002, nr. 99/6309 NABW; zie “Recht op bijzondere bijstand”).
1. Betreft het (aantoonbare) noodzakelijke kosten van het bestaan?
De kosten van het wonen in een passende woonruimte -dat wil zeggen: niet
ruimer of duurder dan nodig is en passend bij de situatie van belanghebbendemoeten worden aangemerkt als noodzakelijke kosten van het bestaan.
2. Betreft het kosten waarin de algemene bijstand voorziet?
Belanghebbende wordt geacht uit zijn inkomen de woonkosten tot de basishuur
(zie “Basishuur”) te kunnen betalen. De basishuur is dat deel van de huur dat
iemand, rekening houdend met de hoogte van zijn inkomen, zelf geacht wordt
te kunnen betalen. Voor mensen met een inkomen op het niveau van het
minimum (bijstandsniveau dus) is dat per maand € 229,64. Opmerking: voor
een eenpersoons 65+ huishouden geldt een basishuur van € 227,82 en voor
een meerpersoons 65+ huishouden geldt een basishuur van € 226,01.
Genoemde bedragen gelden per 1 januari 2013.
De meerkosten die verbonden zijn aan een passende woonruimte komen in
aanmerking voor bijstandsverlening.
3. Is er sprake van bijzondere omstandigheden?
Indien belanghebbende een woning bewoont met hoge woonkosten maar op
zoek is naar een woning waaraan woonkosten zijn verbonden die meer in
overeenstemming met diens financiële situatie zijn, en hij het aannemelijk kan
maken dat hij die woonruimte nog niet gevonden heeft, is sprake van uit
bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten (zie CRvB 2702-2001, nrs. 99/739 en 01/269 NABW).
4. Kunnen de kosten worden voldaan uit de aanwezige draagkracht?
(middelentoets)
Toetsen bijzondere bijstand
Woonkostentoeslag voor woonkosten beneden de huurtoeslaggrens
1. Indien een woning wordt bewoond waarvan de woonkosten niet hoger zijn dan
het van toepassing zijnde bedrag genoemd in artikel 13 lid 1 van de Wet op de
huurtoeslag, en nog geen aanspraak op huurtoeslag bestaat, wordt een toeslag
verleend;
2. De toeslag bedoeld in het eerste lid is gelijk aan het bedrag van de huurtoeslag
ingevolge de Wet op de huurtoeslag, die in de laagste inkomenscategorie voor de
woonkosten per maand zou worden ontvangen;
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3. Het college kan nadere regels vaststellen voor de vaststelling van de
woonkostentoeslag ingeval er sprake is van inwonende verdienende medebewoners
dan wel onderhuur;
4. Bij de berekening van de woonkostentoeslag wordt rekening gehouden met de
bovengenoemde kostendelersnorm.
Woonkostentoeslag voor woonkosten boven de huurtoeslaggrens
1. Indien een woning wordt bewoond waarvan de woonkosten hoger zijn dan het
bedrag genoemd in artikel 13 van de Wet op de huurtoeslag, wordt een toeslag
verleend;
2. De toeslag bedoeld in het eerste lid is gelijk aan het bedrag van de woonkosten,
verminderd met het bedrag dat maximaal voor eigen rekening van de belanghebbende
zou blijven indien zijn woonkosten de maximale huurgrens in het kader van de Wet op
de huurtoeslag zouden bedragen;
3. Aan de verlening van de toeslag als bedoeld in dit artikel wordt de voorwaarde
verbonden dat de belanghebbende actief omziet naar huisvesting waarvan de
woonkosten niet meer bedragen dan de maximale huurgrens volgens de Wet op de
huurtoeslag.
4. De toeslag ingevolge dit artikel wordt verstrekt voor de duur van maximaal één jaar.
5. In bijzondere individuele omstandigheden kan worden afgezien van de voorwaarde
als bedoeld in het derde lid, dan wel de termijn genoemd in het vierde lid worden
verlengd.
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45. Berekening woonkostentoeslag eigenaren (B146)
Stap 1: woonkosten
De woonkosten van eigenaren die in aanmerking komen voor woonkostentoeslag zijn:






De rente die verband houdt met de woning.
o Het gaat hier meestal om hypotheekrente. Het is niet van belang of de
eigenaar de hypotheekrente ook daadwerkelijk betaalt. Verder geldt dat
jaarlijks te ontvangen rijkssubsidie die betrekking heeft op de
verschuldigde hypotheekrente hierop in mindering moet worden
gebracht.
o Hypotheekrente voor leningen anders dan voor de woning, bijvoorbeeld
voor een auto of caravan, mogen niet worden meegeteld.
o De aflossing van de hypotheek telt niet mee, dit geldt dus ook voor de
premies van zogenaamde spaarhypotheken.
Zakelijke lasten in verband met het hebben van eigendom, zoals:
o rioolrechten;
o eigenaarsdeel waterschapslasten;
o erfpachtcanon;
o premies van verzekeringen tegen brand- en stormschade (alleen voor de
opstallen);
o eigenaarsdeel onroerende zaakbelasting (dus niet het gebruikersdeel).
Een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud
o Alleen kosten van groot onderhoud komen in aanmerking voor
woonkostentoeslag. Bedoeld zijn de onderhoudskosten die in geval van
bewoning van een huurhuis voor rekening van de verhuurder komen
(bijvoorbeeld buitenschilderwerk).
o Kosten van klein onderhoud moeten worden voldaan uit de
bijstandsnorm of het daarmee vergelijkbare inkomen. Voor kosten van
ingrijpende reparaties moet afzonderlijk bijstand worden verleend.

Als richtlijn voor de kosten van groot onderhoud gelden de bedragen die zijn
opgenomen in het actuele overzicht van normen en bedragen. Deze bedragen zijn door
het ministerie van VROM vastgesteld. Afwijking van deze bedragen kan alleen in
bijzondere omstandigheden. Niet als een bijzondere omstandigheid kan gelden dat de
betrokkene een zeer grote woning bewoont en derhalve hogere onderhoudskosten
heeft. De bovengemiddelde kosten zijn niet-noodzakelijk en komen daarom niet in
aanmerking voor bijstandsverlening.
Stap 2
a. de toeslag ingevolge dit artikel wordt verstrekt voor de duur van maximaal één jaar.
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46. Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen
(B148)
De Wmo fungeert naast de Zorgverzekeringswet als voorliggende voorziening.
De gemeente biedt via Menzis de Collectieve ziektekostenverzekering voor minima
(CZM) aan (basisverzekering, aanvullende verzekering en aanvullende
tandverzekering). Zie hiervoor de beleidsregels minimabeleid, onderdeel CZM.
Daarnaast kunnen personen met een inkomen van maximaal 110% van de
bijstandsnorm onder voorwaarden een beroep doen op de Wmo-regeling chronisch
zieken en gehandicapten vanwege het afschaffen van de WTCG en CER.
Uitgangspunt is het verstrekken van een forfaitaire (vaste) vergoeding.
Beiden zien wij als een voorliggende voorziening.
Aan schrijnende gevallen kan bij wijze van grote uitzondering bijzondere bijstand
worden verstrekt.
Verzoeken voor specifieke kosten worden op individuele basis beoordeeld. Daarbij dient
rekening gehouden te worden met voorliggende voorzieningen die personen met een
beperking financieel compenseren voor de generieke meerkosten. Denk in dit verband
aan:
Collectieve Ziektekostenverzekering Minima;
Wmo-regeling chronisch zieken en gehandicapten;
Regeling specifieke zorgkosten (fiscale aftrek).
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47. Dieetkosten (B151)
Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie paragraaf B3.3). Onder
voorliggende voorzieningen dient de teruggaaf van de Belastingdienst gezien te
worden. Deze wordt meestal achteraf vastgesteld, dus bij vaststelling gedurende het
jaar dienen de kosten voor bijzondere bijstand terugvorderbaar gesteld te worden.
Recht op bijstand
Onder dieetkosten worden de meerkosten ten opzichte van de kosten van normale
gezonde voeding verstaan, die voortvloeien uit het volgen van een (medisch
noodzakelijk) dieet. Met de term voedingsupplementen worden diverse pillen,
tabletten, capsules, druppels en poeders aangeduid die als aanvulling op de dagelijkse
voeding bedoeld zijn.
Voor dieetkosten en voedingssupplementen kan bijzondere bijstand worden verstrekt
als er sprake is van (aantoonbare) medische noodzakelijke kosten én van meerkosten
ten opzichte van normale voeding. Deze meerkosten zijn kosten die de kosten van een
dieet volgends de Prijzengids van het NIBU overschrijden.
Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat onderstaande diëten en
voedingssupplementen medisch niet noodzakelijk worden geacht:
1.
een Myalgisch Encephalomyelitis (M.E.) dieet
2.
Candida dieet, voorgeschreven door een orthomoleculair therapeut
3.
voedingssupplementen voorgeschreven door een osteopaat.
Daarnaast kan uit de jurisprudentie worden afgeleid dat aan een diabetesdieet geen
meerkosten zijn verbonden.
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48. Zelfzorgmiddelen bij chronische aandoening (B152)
Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie paragraaf B3.3). Onder
voorliggende voorzieningen dient de teruggaaf van de Belastingdienst gezien te worden
als een voorliggende voorziening. Deze wordt meestal achteraf vastgesteld, dus bij
vaststelling gedurende het jaar dienen de kosten voor bijzondere bijstand
terugvorderbaar gesteld te worden.
Recht op bijstand
Het college verleent in beginsel geen bijzondere bijstand voor de kosten van
zelfzorgmiddelen, tenzij het kosten betreft van een chronisch gebruik van deze
middelen. Een chronisch gebruiker is degene die het middel langer dan 6 maanden
gebruikt. Dit chronisch gebruik dient te worden vastgesteld door de arts.
Op het recept van de arts staat dan "voor chronisch gebruik" (CG). Als het chronisch
gebruik wordt vastgesteld moet worden nagegaan wat de Zorgverzekeraar vergoed.
Resteert een eigen bijdrage dan kan hiervoor bijzondere bijstand worden verleend,
onder aftrek van een bedrag dat aanvrager had kunnen ontvangen op basis van een
andere voorliggende voorziening.
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49. Tandheelkundige hulp (B153)
De Collectieve Zorgverzekering Minima van Menzis fungeert als voorliggende
voorziening, waarbij Garant Tand Verzorgd 2 (oftewel 650) als uitgangspunt dient.
Zie ook de pakketinformatie en het vergoedingenoverzicht van Menzis.
Indien kosten niet vergoed zouden worden op basis van Tandverzekering 2 kunnen
noodzakelijke kosten tot een maximumbedrag van € 225,-- via de bijzondere bijstand
Vergoed worden (=buitenwettelijk beleid).
Let op: als mensen zich niet -aanvullend collectief- verzekerd hebben, kan alleen het
meerdere boven dit maximumbedrag (zoals genoemd bij Tand Verzorgd 650) vergoed
worden. Aan iemand die niet -aanvullend collectief- is verzekerd kan geen vergoeding
worden verstrekt voor dat deel van de kosten dat bij deelname aan de -aanvullend
collectieve verzekering- door Menzis zou zijn vergoed! (danwel eigen zorgverzekering
met aanvullende tandverzekering).
Ten aanzien van een kunstgebit biedt Menzis de zogenaamde 1P tandartsverzekering
aan. Deze afzonderlijke verzekering kan elk moment van het jaar afgesloten worden
(wanneer sanering noodzakelijk is). Deze verzekering kan bij Menzis worden afgesloten
via bijvoorbeeld klantmangers sociale zaken of de overstapcoach van Menzis.
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50. Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (B154)
Uitgangspunt is dat de basisverzekering een passende en toereikende voorliggende
voorziening is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen om zich adequaat
te verzekeren. Woudenberg. biedt de CZM, maar men is vrij om zich op andere wijze
adequaat te verzekeren tegen (specifieke) medische kosten.
Er geldt dat geen recht op bijzondere bijstand bestaat voor zover een beroep kan
worden gedaan op een voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 WWB). De Zvw geldt
in het kader van de Participatiewet als een voorliggende voorziening die passend en
toereikend is voor de kosten van psychotherapie. Er bestaat derhalve voor deze kosten
geen recht op bijzondere bijstand (zie ook CRvB 19-10-2010, nr. 10/900 WWB).
Woudenberg verstrekt bijstand voor kosten psychotherapie als voortzetting van de
behandeling medisch noodzakelijk is (vast te stellen door medisch adviseur).
Huisartsenzorg met extra ondersteuning voor psychische problematiek
De huisarts krijgt sinds 2014 extra geld om samen met andere hulpverleners mensen
te kunnen helpen. Hij werkt bijvoorbeeld samen met een gespecialiseerde
praktijkondersteuner (POH-GGZ) of een psycholoog die adviseert. Als een POH-GGZ de
cliënt helpt, blijft de huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor uw behandeling.
Kan de huisarts of POH-GGZ cliënt onvoldoende behandelen? Dan kan hij cliënt
doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ (in 2013 de eerstelijns
psychologische zorg). Maar hij kan ook meteen doorverwijzen naar de gespecialiseerde
GGZ (in 2013 de tweedelijns GGZ). Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook
doorverwijzen naar de Basis of gespecialiseerde GGZ.
Basis GGZ voor lichte tot matige psychische aandoeningen
Sinds 2014 valt de zorg voor mensen met een lichte tot matige psychische aandoening
onder de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:




Gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
Een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op internet).
Een combinatie van gesprekken en e-Health.

Niet alle zorg wordt vergoed. Welke GGZ-zorg verzekerd is, staat op de website van
het Zorginstituut Nederland.
Vergoeding behandelingen Basis GGZ
Sinds 2014 worden de behandelingen bij de psycholoog vergoed via de
zorgverzekering. De eigen bijdrage van € 20 per consult is in 2014 verdwenen. De
meeste behandelingen in de Basis GGZ zijn opgenomen in het basispakket van de
zorgverzekering. Voor zorg uit de Basis GGZ geldt wel het eigen risico van de
zorgverzekering.
Gespecialiseerde GGZ
De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde
psychische aandoeningen. Hulp van huisarts en praktijkondersteuner vallen onder de
basisverzekering. Hiervoor betaalt men geen eigen risico (of bijdrage).
Het verplichte eigen risico van de zorgverzekering voor gespecialiseerde GGZ bedraagt
in 2015 € 375,-. Dit betekent dat de deelnemer de eerste € 375,- aan zorgkosten zelf
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moet betalen. Pas daarna komt men in aanmerking voor vergoeding van een
zorgverzekering.
Let op: chronisch zieken en gehandicapten waaronder mensen met psychische of
psychosociale problemen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een
bijdrage vanuit de Wmo regeling chronisch zieken en gehandicapten (wanneer zij
langer dan drie maanden onder begeleiding zijn van een regulier hulpverlener).
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51. Fysiotherapie en oefentherapie (B155)
Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 lid 1 Participatiewet; zie paragraaf B3.3).
Onder voorliggende voorzieningen dient de teruggaaf van de Belastingdienst gezien te
worden als een voorliggende voorziening. Deze wordt meestal achteraf vastgesteld,
dus bij vaststelling gedurende het jaar dienen de kosten voor bijzondere bijstand
terugvorderbaar gesteld te worden.
De Zorgverzekeringswet fungeert als voorliggende voorziening.
De gemeente biedt via Menzis de Collectieve ziektekostenverzekering voor minima
(CZM) aan (basisverzekering, aanvullende verzekering en aanvullende
tandverzekering). Zie hiervoor de beleidsregels minimabeleid, onderdeel CZM.
Geen bijzondere bijstand
Voor (aanvullende) kosten voor fysiotherapie en oefentherapie is in principe geen
bijzondere bijstand mogelijk.
Individualisering
Slechts in zeer dringende situaties kan er op individuele gronden worden
afgeweken van de uitgangspunten. In dat geval moet er goed gemotiveerd worden
waarom wordt afgeweken. Als een aanvraag om bijzondere bijstand voor kosten
fysiotherapie en oefentherapie op bovenstaande gronden toch in behandeling wordt
genomen moet een onafhankelijk advies worden gevraagd aan Trivium Plus.
Uitgangspunt is dat de vergoeding voor paramedische zorg (fysiotherapie en
aanverwante therapieën) toereikend is. Wanneer echter de medische noodzaak voor
meer behandelingen (en dus overschrijding van het maximaal te vergoeden bedrag)
aangetoond is (middels een gemotiveerd medisch advies ) kan bijzondere bijstand voor
deze extra kosten worden verstrekt.
Let op: als mensen zich niet -aanvullend collectief- verzekerd hebben, kan alleen het
meerdere boven dit maximumbedrag vergoed worden. Aan iemand die niet -aanvullend
collectief- is verzekerd kan geen vergoeding worden verstrekt voor dat deel van de
kosten dat bij deelname aan de -aanvullend collectieve verzekering- door Menzis zou
zijn vergoed! (danwel eigen zorgverzekering met aanvullende dekking.
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52. Eigen risico (B160)
Vrijwillig (hoger) eigen risico
De onder een vrijwillig gekozen (hoger) eigen risico vallende kosten zijn niet af te
wentelen op de gemeente door het verlenen van bijzondere bijstand. Het betreft hier
niet noodzakelijke kosten.
Verplicht eigen risico
De onder het verplicht eigen risico vallende kosten vormen weliswaar noodzakelijke
kosten van het bestaan, maar aangezien het verplicht eigen risico een algemene
maatregel betreft die voor alle Nederlanders geldt, is er geen sprake van uit bijzondere
omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke bestaanskosten.
Recht op bijzondere bijstand
In beginsel is daarom geen ruimte voor bijzondere bijstandsverlening voor onder het
eigen risico van de Zvw vallende kosten. Hooguit bij zeer dringende (lees:
levensbedreigende) omstandigheden zou de gemeente toch tot bijstandsverlening
kunnen besluiten (artikel 16 lid 1 Participatiewet).
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53. Kosten mentorschap (B165)
Voorliggende voorziening
Voor de kosten van mentorschap is er géén sprake van een voorliggende voorziening.
Recht op bijzondere bijstand
Er is géén recht op bijzondere bijstand
De algemene bijstand voorziet niet in de kosten van mentorschap. In het kader van de
bijzondere bijstand is van belang te beoordelen of de kosten zich daadwerkelijk
voordoen. Als de kantonrechter geen beloning heeft vastgesteld voor de
werkzaamheden van de mentor, is belanghebbende de mentor geen beloning
verschuldigd. De kosten doen zich dan dus niet voor en er is geen aanleiding
bijzondere bijstand te verlenen.
Vanaf 2015 wordt de vergoeding voor mentorschap en curatele en bewind vastgelegd
in een ministeriële regeling. Het betreft de Regeling beloning curatoren,
bewindvoerders en mentoren, zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2014 nr. 32149,
gedateerd 10 november 2014).
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54. Legeskosten verblijfsvergunningen en naturalisatie
(B012)
Voorliggende voorziening
Voor de legeskosten van verblijfsvergunningen en naturalisatie is er géén sprake van
een voorliggende voorziening.

Recht op bijstand
Verblijfsvergunning
De kosten van verlenging of wijziging van een verblijfsvergunning worden aangemerkt
als algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan die uit een inkomen op
bijstandsniveau kunnen worden voldaan door middel van reservering dan wel
gespreide betaling achteraf. Dit betekent dat er in beginsel geen bijstandsverlening
mogelijk is voor deze kosten. Dit is anders indien er sprake is van zeer bijzondere
omstandigheden in het individuele geval.
Bijzondere omstandigheden
Een bijzondere omstandigheid is aanwezig indien de belanghebbende niet heeft kunnen
reserveren voor de kosten en het onmogelijk is om een lening af te sluiten voor de
kosten.
Tekortschietend besef
Indien belanghebbende door een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid toch
een beroep moet doen op bijstand, kan bijstand in de vorm van een geldlening of
borgtocht worden verleend (artikel 48 lid 2 onderdeel b Participatiewet).
Van tekortschietend besef is sprake indien belanghebbende niet (tijdig) voor de kosten
heeft gereserveerd dan wel de onmogelijkheid van een lening door zijn
uitgavenpatroon heeft veroorzaakt. Bij de bepaling van de voor de bijstandverlening in
aanmerking komende kosten worden de legeskosten die een Nederlander voor een
identiteitsbewijs verschuldigd is in mindering gebracht.
Naturalisatie
De kosten van naturalisatie worden niet als noodzakelijke kosten aangemerkt zodat
reeds om die reden verlening van bijzondere bijstand voor die kosten onmogelijk is.
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55. Vaste lasten woning gedetineerde (B013)
Voorliggende voorziening
Voor de vaste lasten van het aanhouden van een woning voor gedetineerden is er géén
sprake van een voorliggende voorziening.
Recht op bijstand
Er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt voor het aanhouden van de woning tijdens
detentie. Eventueel met hulp van de reclassering, zal de gedetineerde zelf zorg moeten
dragen voor het (kunnen) aanhouden van de woning door tijdige reservering voor deze
kosten, het afsluiten van een lening of het tijdelijk (onder)verhuren van de woning.
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56. Reiskosten bezoek gedetineerde (B014)
Omschrijving van de kosten
De kosten voor het vervoer van het woonadres van de bezoeker (=belanghebbende)
naar inrichting waar de gedetineerde verblijft.

Voorliggende voorziening
Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand als een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening artikel 15 Participatiewet; zie ook B3.2). Voor de reiskosten
voor het bezoek aan een gedetineerde is er géén sprake van een voorliggende
voorziening.

Recht op bijzondere bijstand
De noodzaak voor het bezoeken van een gedetineerde wordt aanwezig geacht indien:
 de gedetineerde behoort tot het gezin (zie B1.7) van belanghebbende, en;
 de gedetineerde verblijft in een gesloten inrichting (= geen recht op verlof), en;
 de inrichting buiten de gemeente is gelegen (maar binnen Nederland; zie ook),
en:
 de bezoekfrequentie maximaal éénmaal per twee weken per gezinslid bedraagt.

Hoogte van de bijzondere bijstand
De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de goedkoopste vorm van reizen per
openbaar vervoer voor het betreffende traject. Om die reden worden kinderen jonger
dan 12 jaar in voorkomende gevallen geacht mee te reizen met de ouder.
Indien het niet mogelijk is om met het openbaar vervoer te reizen geldt een
kilometervergoeding. De hoogte van die kilometervergoeding is gelijk aan de
vergoeding voor ziekenvervoer van zorgverzekeraars. Zie richtlijn B091 voor meer
informatie.
Op deze voor bijstand in aanmerking komende kosten worden het in aanmerking te
nemen inkomen en vermogen (artikel 35 lid 1 Participatiewet) en het (eventueel van
toepassing zijnde) drempelbedrag (artikel 35 lid 2 Participatiewet) in mindering
gebracht. Zie voor de gemeentelijke beleidsregels inzake het in aanmerking te nemen
inkomen en vermogen en het al dan niet toepassen van het drempelbedrag B7.2.

Vorm van de bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand wordt verleend om niet.

Aan de bijstand verbonden verplichtingen
Naast de algemene verplichtingen (zie hoofdstuk B5) wordt op grond van artikel 55
Participatiewet een bestedingsverplichting opgelegd. Tevens moeten vervoers– of
bezoekbewijzen worden overgelegd binnen 5 werkdagen na de aangevraagde
bezoekdatum, ter controle van de bestedingsverplichting.
Zie B5.10 voor de gevolgen van het niet voldoen aan deze verplichting.
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4.

Slotbepalingen

1.
Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van belanghebbende afwijken van deze
regeling als toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.
2.
a.
b.
c.

Intrekking regeling en overgangsrecht
De beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Woudenberg van
januari 2012 worden ingetrokken per 1 april 2015.
Alle richtlijnen bijzondere bijstand zoals opgenomen in de digitale beleidswijzer
van het handboek Kluwer Schulinck worden ingetrokken per 1 april 2015.
De collegebesluiten van 17 juli 2013 en 11 november 2013 betreffende de
computerregeling voor minima met schoolgaande kinderen worden eveneens
ingetrokken per 1 april 2015.

3.
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 april 2015.
4.
Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels bijzondere bijstand
2015.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en
wethouders van Woudenberg,

de secretaris,

de burgemeester,
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