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De r a a d b e s l u i t o m :
1. Het beleidsplan Vangnetregelingen 2015 vast te stellen
2. De verordening Bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde vast te stellen
3. De verordening Activiteitenbijdrage 2015 gemeente Heerde vast te stellen
Inleiding
De inwerkingtreding van de Participatiewet en de Wet maatregelen WWB brengt wijzigingen met
zich mee. De belangrijkste noemen we hier.
Er is sprake van een verkleining van de mogelijkheid om categorale bijzondere bijstand te verlenen.
Dit is alleen nog mogelijk voor een collectieve aanvullende zorgverzekering of een tegemoetkoming
in de kosten van de premie van een dergelijke verzekering. Wij stellen voor om bij een gemiddeld
pakket en bij een uitgebreid pakket te compenseren en daarmee ook de groep inwoners tegemoet te
komen die gebruik maakten van de opgeheven Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten.
Wel is de gemeente vrij om de hoogte van de inkomensgrens te bepalen. We hebben gekozen voor
een gelijkschakeling van de inkomensgrens binnen de vangnetregelingen van 1 2 0 % , waardoor meer
inwoners een beroep kunnen doen op de regelingen.
Ook hebben wij gekeken naar de dagelijkse praktijk in de uitvoering van de vangnetregelingen. Zo
wordt de algemene regeling voor sociale nood niet of nauwelijks toegepast maar is er wel een
effectieve regeling met het algemeen maatschappelijk werk. Wij passen de regelingen hierop aan.
Wij kennen bij de vermogensvrijlating een extra vrijlating wanneer aantoonbaar is gereserveerd
voor uitvaartkosten. Gezien de werkelijke kosten stellen wij voor om dit bedrag te verhogen van
€ 3.500,- naar € 5.000,- per persoon.
Wij stellen voor o m een drempelbedrag in te voeren bij bijzondere bijstand. Een bedrag van € 128,dat inwoners met een minimuminkomen eenmalig op jaarbasis zelf moeten betalen vinden wij
redelijk.
Wij hebben het percentage voor het berekenen van de draagkracht gehandhaafd op 3 5 % en
berekenen de draagkracht wanneer het inkomen hoger is dan 120% van de toepasselijke
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bijstandsnorm in plaats van wanneer het inkomen hoger is dan 100% van de toepasselijke
bijstandsnorm.
.
De nieuwe wetgeving brengt ook een nadeel met zich mee voor alleenstaande ouders die een
bijstandsuitkering ontvangen. Zij hebben recht op een overgangsregeling.
Het beleidsplan is vertaald in regels in de bijbehorende verordeningen. Voor de inhoud en een
verkort overzicht van deze verordeningen is een extra bijlage opgenomen.
Bevoegdheid / Juridisch kader
Wet werk en bijstand, Participatiewet
Eerdere besluitvorming en kaders
Kaderdocument Sociale infrastructuur
Beoogd effect
Mét het voorliggende concept beleidsplan en de bijbehorende verordeningen wordt een kader
gevraagd óm de doelstelling te bereiken dat er een financieel vangnet beschikbaar is , daar waar
nodig.
Argumenten
De belèidsplannen geven de kaders die nodig zijn voor verdere uitvoering
Het beleidsplan vangnetregelingen biedt de kaders Vah het financieel vangnet en stelt voorwaarden
waaraan eén inwoner moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.
In de verordeningen zijn de wëttelijke verplichtingen geborgd en waar mogelijk zijn lokale keuzes
gemaakt
De nieuwe wettekst vain de Participatiewet en de Wet Maatregelen Wwb stelt de gemeente verplicht
om op onderdelen nieuwe regels vast te stellen. Dit is opgenomen in de afzonderlijke verordeningen.
Met deze verordeningen voldoet de gemeente aan de wettelijke eisen. Voor de regels die moéten
worden vastgesteld en de lokale keuzes hierin wordt verwezen naar bijlage 10.
De Wmo adviesraad en de Wwb commissie hebben advies uitgebracht
Van 1 oktober tót en mét 29 oktober zijn de belèidsplannen en de verordeningen ter advisering
voorgelegd aan de Wwb commissie en de Wmo adviesraad. Op 13 oktober en 20 oktober zin de
stukken besproken met de Wwb commissie, en op 16 oktober en 27 oktober met de Wmo
adviesraad. De adviesreacties zijn ter informatie te vinden in bijlage 11.
Kanttekeningen
Eeh realistische benadering brengt keuze met zich mee
Hoewel wij enerzijds de inkomensgrens binnen de vangnetregelingen hebben verhoogd, hebben we
ook gemeend om een drempelbedrag in tè bouwen. Zélfs met een minimuminkomen vinden wij het
realistisch dat inwoners een zelf een bedrag bijdragen in de kosten.
Financiën
Voor dë invoering van de inkomensafhankelijke studietpeslag zijn extra middeléh beschikbaar

gesteld. In 2015: € 2.780,-, 2016 € 8.408,-, 2017 € 13.864,-, 2018 € 16.933,-.

Uitgangspunt is om het beschikbare budget budgettair neutraal in te zetten en hierop te monitoren.
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Communicatie
Het conceptbeleidsplan en de conceptverordeningen worden na vaststelling door de raad
gepubliceerd. Ook zal op de gemeentepagina met regelmaat aandacht worden gegeven aan de
mogelijkheden om gebruik te maken van de vangnetregelingen.
Uitvoering
Kengetallen en prestatie-indicatoren worden nader vastgesteld.
Advies commissie
Vanuit de commissie is gevraagd de verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde (en
daarmee ook het raadsvoorstel) als B-onderwerp te agenderen vanwege vragen die gesteld zijn over
de eigen bijdrage en de inkomensgrens voor de draagkrachtberekening.
Dit heeft geleidt tot aanpassing van de verordening en het beleidsplan.
Ten aanzien van zowel het beleidsplan vangnetregelingen als de verordening activiteitenbijdrage is
geadviseerd deze als hamerstuk (A-onderwerp) op te nemen.
De beantwoording van de toezeggingen die tijdens de commissiebehandeling zijn gedaan, zijn als
bijlage bij het commissieverslag opgenomen of in de toezeggingenlijst of aandachtspuntenlijst
verwerkt.

Heerde, 2 december 2014
Het college van Heerde
drs. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen
B. van Zuthem

, burgemeester
, gemeentesecretaris

Bijlagen:
1. Raadsbesluit beleidsplannen en verordeningen Participatiewet;
2. Concept Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde;
T e r i n z a g e , b e s c h i k b a a r via w e b s i t e en voor de r a a d s l e d e n via i B a b s :
3. Verkort overzicht verordeningen;
4. Adviesreacties Wwb commissie en Wmo adviesraad;
Ais h a m e r s t u k A - o n d e r w e r p op de agenda o p g e n o m e n :
Beleidsplan Vangnetregelingen 2015 ( 2 3 ) ;
Concept Verordening activiteitenbijdrage 2015 gemeente Heerde ( 2 4 ) ;
Ter inzage:
5. Collegebesluit d.d. 11 november 2014.
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Gemeente Heerde
cittaShm

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Heerde;
gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014;
gelet op artikel 149 Gemeentewet;
besluit:
1. om het beleidsplan Vangnetregelingen 2015 vast te stellen;
l a . het drempelbedrag te laten vervallen en het beleidsplan hierop aan te passen.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 15 december 2014.
griffier,

Avdörzitter,

Bijlage 1: gewijzigd besloten, versie 15 december 2014, inclusief Amendement 2014-10
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Heerde;
gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014;
gelet op artikel 35 van de Participatiewet;
besluit vast te stellen de “Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde”.

Artikel 1. Algemene bepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Algemene bijstand: de periodieke bijstand als bedoeld in artikel 5 onder b Participatiewet en die
bestemd is voor de voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.
b. Bijzondere bijstand; de toeslag als bedoeld in artikel 35, lid 1 Participatiewet die vanwege
bijzondere omstandigheden in een individuele situatie naast een inkomen ter hoogte van de
algemene bijstand wordt verstrekt dan wel juist als aanvulling tot de hoogte van dit inkomen en
waarbij de aanwezige draagkracht ontoereikend is.
c. Voorliggende voorziening; elke voorziening die gezien haar aard en doel wordt geacht voor de
betrokkene toereikend en passend te zijn.
d. Inkomen; de (periodieke) middelen uit of in verband met arbeid, een uitkering ingevolge de
sociale zekerheid of een daarmee gelijk te stellen uitkering, een uitkering tot levensonderhoud
volgens Boek I Burgerlijk Wetboek, vermeerderd met toeslagen die gelden als inkomen.
e. Vrij te laten vermogen; het toepasselijke bedrag als bedoeld in artikel 34, lid 3 Participatiewet,
het in de eigen woning vrijgelaten vermogen als bedoeld in artikel 34, lid 2 onder d Participatiewet en een extra vrijlating van € 5.000 per persoon voor de aantoonbare reservering van
uitvaartkosten.
f. Draagkracht; het in aanmerking te nemen bedrag waarmee het eigen inkomen de toepasselijke
bijstandsnorm te boven gaat en het eigen vermogen waarmee het bescheiden vermogen wordt
overschreden.
g. Leenbijstand; de te verstrekken geldsom ter voorziening in de kosten bedoeld in artikel 48
Participatiewet.
h. Aflossingscapaciteit; het gedeelte in het inkomen dat kan worden beschouwd als de financiële
ruimte om een schuld periodiek af te lossen.
i. Rente; de over de te verstrekken leenbijstand verschuldigde rente ter hoogte van het percentage
genoemd in artikel 15, onderdeel a van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.
Artikel 2. Draagkrachtperiode
De draagkrachtperiode beslaat een tijdvak van één jaar en begint op de eerste van de maand
waarin de betreffende kosten worden gemaakt.
Artikel 3. Vaststellen draagkracht
Voor de berekening van de draagkracht wordt in aanmerking genomen:
1. 35% van het in artikel 1 onder d genoemde inkomen waarmee 120% van de toepasselijke
bijstandsnorm wordt overschreden.
2. Het gehele eigen vermogen voor zover dit het vrij te laten vermogen als bedoeld in artikel 1
onder e te boven gaat.

Bijlage 2: 04-12-2014
Heerde”
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Artikel 4. Verrekening draagkracht
De draagkracht wordt als volgt verrekend:
1. Ineens bij incidentele verstrekkingen.
2. Per maand bij periodieke kosten.
Artikel 5. Drempelbedrag
Artikel 35, lid 2 Participatiewet biedt de mogelijkheid om binnen een periode van twaalf maanden
een drempelbedrag te hanteren. Er wordt afgezien van de toepassing daarvan.
Artikel 6. Vorm bijstandsverlening
1. De bijzondere bijstand wordt als bedrag om niet verstrekt.
2. Leenbijstand is van toepassing indien:
a. De aanvrager op korte termijn zelf voldoende middelen heeft om de betreffende kosten te
voldoen;
b. Het beroep op bijzondere bijstand het gevolg is van een tekortschietend besef van
verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan;
c. De gevraagde bijzondere bijstand betrekking heeft op een waarborgsom;
d. De gevraagde bijzondere bijstand bestemd is voor het geheel of gedeeltelijk aflossen van een
schuldenlast;
e. De aanvrager niet heeft kunnen reserveren voor de aanschaf van duurzame
gebruiksgoederen.
Artikel 7. Geen leenbijstand
Indien uit het aanwezige (bescheiden) vermogen in het liquiditeitsprobleem kan worden voorzien
wordt geen leenbijstand verstrekt.
Artikel 8. Aflossingscapaciteit
1. Voor personen die een inkomen hebben op het niveau van de toepasselijke bijstandsnorm wordt
de aflossingscapaciteit per maand vastgesteld op 6% van die bijstandsnorm.
2. Van het meerdere van het in het eerste lid genoemde inkomen wordt een gedeelte van 35%
aangemerkt als aflossingscapaciteit en hierbij opgeteld.
Artikel 9. Aflossingsduur
1. De aflossingsduur wordt vastgesteld afhankelijk enerzijds van de hoogte van de te verstrekken
geldsom en anderzijds van de berekende aflossingscapaciteit.
2. Na voldoening van 36 aaneengesloten maandtermijnen vindt kwijtschelding van het restant van
de leenbijstand plaats.
Artikel 10. Rente
1. Over de te verstrekken leenbijstand wordt rente berekend.
2. Gedurende de looptijd van de leenbijstand wordt het in artikel 1 onder i genoemde rentepercentage niet gewijzigd.
Artikel 11. Afwijken individueel geval
Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien een
onverkorte toepassing daarvan zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid.
Artikel 12. Overgangsbepalingen
1. Aanvragen ingediend op of na 1 januari 2015 worden beoordeeld naar de in deze verordening
opgenomen bepalingen.
2. Wijziging van verleende of toegekende bijstand vindt niet plaats indien de toepassing van deze
verordening tot nadelige gevolgen voor de betrokkene leidt.
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Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel, intrekking oude verordening
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015 en kan worden aangehaald als:
“Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde”.
2. De “Verordening op de gemeentelijke richtlijnen ter uitvoering van de bijzondere bijstand 2009”
wordt per dezelfde datum ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 15 december 2014.
griffier,

voorzitter,
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Algemene toelichting
Iemand heeft recht op algemene bijstand wanneer zijn inkomen lager is dan de toepasselijke
bijstandsnorm en er geen in aanmerking te nemen vermogen is. Dit inkomen wordt toereikend
geacht om alle noodzakelijke kosten van het dagelijks bestaan te kunnen betalen.
Artikel 35 Participatiewet bepaalt dat een betrokkene recht heeft op bijzondere bijstand voor zover
hij niet beschikt over middelen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende
noodzakelijk kosten van het bestaan én deze kosten naar het oordeel van het college niet kunnen
worden voldaan uit:
 de bijstandsnorm;
 de individuele inkomenstoeslag;
 de individuele studietoeslag;
 het vermogen;
 het inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm.
Of kosten bijzonder en noodzakelijk zijn moet worden afgemeten aan de individuele situatie.
Voorbeelden van kostensoorten in het kader van de bijzondere bijstand zijn:
 bril of contactlenzen;
 voor eigen rekening blijvende bijdragen ziektekosten;
 extra dieetkosten;
 eigen bijdrage (toevoeging) rechtsbijstand;
 eigen bijdrage bewindvoering.
Voor het toekennen van bijzondere bijstand geldt als algemeen uitgangspunt dat de te verlenen
bijstand een afdoende (totaal)oplossing biedt. Dat voorkomt dat gemeenschapsgeld uitgegeven
wordt aan zaken die niet tot het gewenste resultaat leiden. Hierbij kan het noodzakelijk zijn om
direct met de zaak verhoudende voorwaarden aan de bijzondere bijstandsverlening te verstrekken.
Een voorbeeld daarvan is het verstrekken van leenbijstand bij een dreigende uithuiszetting met de
verplichting om tot schuldregeling over te gaan.
Naast de middelentoets wordt bij elke aanvraag gecheckt of er gebruik is of kan worden gemaakt
van een passende en toereikende voorliggende voorziening. Is dat het geval, dan is er geen
noodzaak om bijzondere bijstand te verstrekken.
Vanuit vaste jurisprudentie wordt het verstrekken van bijzondere bijstand in de situatie dat een
voorliggende voorziening (bijvoorbeeld een ziektekostenverzekeraar) bewust geen bijdrage
verleend, als bovenwettelijk gemeentelijk beleid beschouwd. De gemeente kan bijzondere bijstand
verstrekken, maar behoeft dit niet te doen. Wanneer zij dat wel doet, moet dit uiteraard ook
consequent gebeuren, dat wil zeggen dat soortgelijke gevallen op dezelfde wijze worden behandeld.
De gemeente Heerde voert op dit moment een ruimhartig, bovenwettelijk beleid waarin alle voor
rekening van de aanvrager blijvende bijzondere en noodzakelijke kosten worden vergoed.
Vanuit “de kanteling” wordt beoordeeld wat redelijkerwijs verwacht mag worden van de cliënt en
zijn sociaal netwerk. Hierop voortbordurend en passend binnen een redelijk vangnet wordt vanaf 1
januari 2015 het bovenwettelijk beleid niet langer toegepast. Dit betekent dat in een aantal situaties
geen bijzondere bijstand meer kan worden verstrekt. Dat is concreet het geval bij een voor rekening
van de aanvrager blijvende eigen bijdrage (denk bijvoorbeeld aan ziektekosten, maar ook rechtsbijstand).
Door het gebruik maken van een van de drie door de gemeente aangeboden en in omvang
verschillende (basis/gemiddeld/uitgebreid) ziektekostenverzekeringen met daarbij een
gemeentelijke bijdrage voor twee van deze verzekeringen (gemiddeld/uitgebreid), kan de burger de
voor hem van toepassing zijnde ziektekosten afdekken. Er behoeft dan geen beroep op de
bijzondere bijstand te worden gedaan. Bij de vaststelling van de hoogte van de bijzondere bijstand
wordt rekening gehouden met de vergoeding vanuit de basisverzekering.
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Artikelsgewijze toelichting
Alleen de bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hieronder toegelicht.
Artikel 1. Algemene bepalingen
Het vrij te laten vermogen als genoemd onder e. bedraagt per 1 juli 2014:
 € 49.400 voor een eigen woning;
 € 11.700 voor een echtpaar of alleenstaande ouder;
 € 5.850 voor een alleenstaande.
Verder wordt onder vrij te laten vermogen ook verstaan een extra vrijlating voor de reservering van
uitvaartkosten. Deze moet dan wel aantoonbaar specifiek hiervoor zijn gereserveerd. In het kader
van een sobere en humane uitvaart wordt een bedrag van € 5.000 per persoon redelijk geacht.
Artikel 3. Vaststellen draagkracht
Er is voor gekozen dat iemand met een inkomen op maximaal 120% van de toepasselijke
bijstandsnorm geen draagkracht heeft. Het inkomen daarboven wordt niet volledig afgeroomd maar
voor 35% aangemerkt als draagkracht.
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 méér bedraagt
dan 120% 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 de betreffende kosten uit de eigen draagkracht kan voldoen.
Artikel 4. Verrekening draagkracht
Bij periodieke kosten (bijvoorbeeld eigen bijdrage maaltijdvoorziening) wordt de aanwezige
draagkracht per maand verrekend. Op die manier kan direct worden ingespeeld op een wijziging in
de omstandigheden die gevolgen heeft voor de bijstandsverlening.
Artikel 5. Drempelbedrag
Het college kan op grond van artikel 35, lid 2 Participatiewet de gevraagde bijzondere bijstand
weigeren, wanneer de bedoelde kosten binnen een periode van twaalf maanden een bedrag van
€ 128,00 niet te boven gaan.
Er is voor gekozen om af te zien van het toepassen van een drempelbedrag.
Artikel 6. Vorm bijstandsverlening
De bijzondere bijstand wordt normaliter als bijstand om niet verstrekt. De uitzondering daarop is
geregeld in artikel 48, lid 2 Participatiewet. Dit lid bepaalt dat bijstand kan worden verleend in de
vorm van een geldlening of borgtocht indien:
 redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende op korte termijn over voldoende
middelen zal beschikken om over de betreffende periode in de noodzakelijke kosten van het
bestaan te voorzien;
 de noodzaak tot bijstandsverlening het gevolg is van een tekortschietend besef van
verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan;
 de aanvraag een door de belanghebbende te betalen waarborgsom betreft (hier is leenbijstand
de enige aangewezen vorm, aangezien belanghebbende de waarborgsom op een later moment
weer terug ontvangt);
 het bijstand ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een schuldenlast betreft.
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Artikel 8. Aflossingscapaciteit
Bij de aflossing van leenbijstand wordt rekening gehouden met de in de bijstandsnorm vervatte
aflossingscapaciteit en bij een inkomen boven de bijstandsnorm met de aanwezige draagkracht.
Artikel 9. Aflossingsduur
Met het op de hierboven beschreven wijze bepalen van de aflossingscapaciteit wordt het maximale
van de lener gevraagd. De praktijk van de schulddienstverlening toont aan dat een langere
aflossingsperiode dan drie jaar niet verantwoord is. Daarom kan kwijtschelding worden verleend
nadat iemand 36 aaneengesloten termijnen heeft afgelost.
Artikel 10. Rente
Om geen onderscheid te maken met een commerciële lening is de leenbijstand in principe altijd
rentedragend. De omstandigheden van persoon en gezin kunnen aanleiding zijn om hiervan af te
wijken.
Artikel 11. Afwijken individueel geval
Het verstrekken van bijzondere bijstand is bij uitstek maatwerk. Deze verordening geeft duidelijke
richtlijnen daarvoor. Een onverkorte toepassing daarvan kan leiden tot onredelijkheid of
onbillijkheid. In dat geval kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening.
Artikel 12. Overgangsbepalingen
Het nieuwe beleid is van toepassing op aanvragen vanaf 1 januari 2015. De op basis van het voor
die datum verstrekte bijzondere bijstand wijzigt niet in het nadeel van de aanvrager, tenzij er
sprake is van gewijzigde omstandigheden die sowieso tot een herziening hadden geleid.
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Algemene toelichting
Iemand heeft recht op algemene bijstand wanneer zijn inkomen lager is dan de toepasselijke
bijstandsnorm en er geen in aanmerking te nemen vermogen is. Dit inkomen wordt toereikend
geacht om alle noodzakelijke kosten van het dagelijks bestaan te kunnen betalen.
Artikel 35 Participatiewet bepaalt dat een betrokkene recht heeft op bijzondere bijstand voor zover
hij niet beschikt over middelen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende
noodzakelijk kosten van het bestaan én deze kosten naar het oordeel van het college niet kunnen
worden voldaan uit:
• de bijstandsnorm;
• de individuele inkomenstoeslag;
• de individuele studietoeslag;
• het vermogen;
• het inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm.
Of kosten bijzonder en noodzakelijk zijn moet worden afgemeten aan de individuele situatie.
Voorbeelden van kostensoorten in het kader van de bijzondere bijstand zijn:
bril of contactlenzen;
voor eigen rekening blijvende bijdragen ziektekosten;
extra dieetkosten;
eigen bijdrage (toevoeging) rechtsbijstand;
eigen bijdrage bewindvoering.
Voor het toekennen van bijzondere bijstand geldt als algemeen uitgangspunt dat de te verlenen
bijstand een afdoende (totaal)oplossing biedt. Dat voorkomt dat gemeenschapsgeld uitgegeven
wordt aan zaken die niet tot het gewenste resultaat leiden. Hierbij kan het noodzakelijk zijn om
direct met de zaak verhoudende voorwaarden aan de bijzondere bijstandsverlening te verstrekken.
Een voorbeeld daarvan is het verstrekken van leenbijstand bij een dreigende uithuiszetting met de
verplichting om tot schuldregeling over te gaan.
Naast de middelentoets wordt bij elke aanvraag gecheckt of er gebruik is of kan worden gemaakt
van een passende en toereikende voorliggende voorziening. Is dat het geval, dan is er geen
noodzaak om bijzondere bijstand te verstrekken.
Vanuit vaste jurisprudentie wordt het verstrekken van bijzondere bijstand in de situatie dat een
voorliggende voorziening (bijvoorbeeld een ziektekostenverzekeraar) bewust geen bijdrage
verleend, als bovenwettelijk gemeentelijk beleid beschouwd. De gemeente kan bijzondere bijstand
verstrekken, maar behoeft dit niet te doen. Wanneer zij dat wel doet, moet dit uiteraard ook
consequent gebeuren, dat wil zeggen dat soortgelijke gevallen op dezelfde wijze worden behandeld.
De gemeente Heerde voert op dit moment een ruimhartig, bovenwettelijk beleid waarin alle voor
rekening van de aanvrager blijvende bijzondere en noodzakelijke kosten worden vergoed.
Vanuit "de kanteling" wordt beoordeeld wat redelijkerwijs verwacht mag worden van de cliënt en
zijn sociaal netwerk. Hierop voortbordurend en passend binnen een redelijk vangnet wordt vanaf 1
januari 2015 het bovenwettelijk beleid niet langer toegepast. Dit betekent dat in een aantal situaties
geen bijzondere bijstand meer kan worden verstrekt. Dat is concreet het geval bij een voor rekening
van de aanvrager blijvende eigen bijdrage (denk bijvoorbeeld aan ziektekosten, maar ook rechtsbijstand).
Door het gebruik maken van een van de drie door de gemeente aangeboden en in omvang
verschillende (basis/gemiddeld/uitgebreid) ziektekostenverzekeringen met daarbij een
gemeentelijke bijdrage voor twee van deze verzekeringen (gemiddeld/uitgebreid), kan de burger de
voor hem van toepassing zijnde ziektekosten afdekken. Er behoeft dan geen beroep op de
bijzondere bijstand te worden gedaan. Bij de vaststelling van de hoogte van de bijzondere bijstand
wordt rekening gehouden met de vergoeding vanuit de basisverzekering.
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Artikelsgewijze toelichting
Alleen de bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hieronder toegelicht.
Artikel 1. Algemene bepalingen
Het vrij te laten vermogen als genoemd onder e. bedraagt per 1 juli 2014:
• € 4.9.400 voor een eigen woning;
• € 11.700 vbór een echtpaar of alleenstaande ouder;
• € 5.850 vóór een alleenstaande.
Verder wórdt onder vrij te laten vermógen ook verstaan een extra vrijlating voor de reservering Van
uitvaartkosten- Deze moët dan wel aantoonbaar specifiek hiervoor zijn gereserveerd. In het kader
van een sobere en humane uitvaart wordt een bedrag van € 5.000 per persoon redelijk geacht.
Artikel 3. Vaststellen draagkracht
Er is voor gekozen dat iemand mët een inkomen op maximaal 120% van de toepasselijke
bijstandsnorm geen draagkracht heeft. Het inkomen daarboven wordt niët volledig afgeroomd maar
voor 35% aangemerkt als draagkracht.
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 ér geen sprake van draagkracht.
Eën andere aanvrager voor dezelfde kosten heeft een inkomen per maand dat € 100 méér bedraagt
dan 120% 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 de betreffende kosten uit de eigen draagkracht kan voldoen.
Artikel 4. Verrekening draagkracht
Bij periodieke kosten (bijvoorbeeld eigen bijdrage maaltijdvoorziening) wordt de aanwezige
draagkracht per maand vêrrekènd. Op die manier kan direct worden ingespeeld op een wijziging in
de omstandigheden die gevolgen heeft voor de bijstandsverlening.
Artikel 5. Drempelbedrag
Het college kan op grond van artikel 35, lid 2 Participatiewet de gevraagde bijzondere bijstand
weigeren, wanneer de bedoelde kosten binnen een periode van twaalf maanden een bedrag van
€ 128,00 niet te bóven gaan.
Er is voor gekozen om vanaf 1 januari 2015 dit drempelbedrag in te voeren. Wanneer dè kosten
minder bedragen kan geen beroep gedaan worden op bijzóndere bijstand. Wanneer de kosten meer
bedragen en er èen beroep gedaan kan worden op bijzondere bijstand wordt dit drempelbedrag in
mindering gebracht.
Artikel 6. Vórm bijstandsverlening
De bijzondere bijstand wordt normaliter als bijstand om niet verstrekt. De uitzondéring daarop is
gerégeld in artikel 48, lid 2 Participatiewet. Dit lid bepaalt dat bijstand kan worden verleend in de
vorm van een geldlening of borgtocht indien:
• redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende pp korte termijn over voldoende
middelen zal beschikken om over de betreffende periode in de noodzakelijke kosten van hët
bestaan té voorzien;
• de noodzaak tot bijstandsverlening het gevolg is van een tekortschietend besef van
verantwoordelijkheid voor de voorziening in hët bestaan;
• de aanvraag eén door de belanghebbende te betalen waarborgsom betreft (hier is leenbijstand
de enige aangewezen vorm; aangezien belanghebbende de waarborgsom op éen later moment
weer terug ontvangt);
• het bijstand ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een schuldenlast betreft.
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Artikel 8. Aflossingscapaciteit
Bij de aflossing van leenbijstand wordt rekening gehouden met de in de bijstandsnorm vervatte
aflossingscapaciteit en bij een inkomen boven de bijstandsnorm met de aanwezige draagkracht.
Artikel 9. Aflossingsduur
Met het op de hierboven beschreven wijze bepalen van de aflossingscapaciteit wordt het maximale
van de lener gevraagd. De praktijk van de schulddienstverlening toont aan dat een langere
aflossingsperiode dan driejaar niet verantwoord is. Daarom kan kwijtschelding worden verleend
nadat iemand 36 aaneengesloten termijnen heeft afgelost.
Artikel 10. Rente
Om geen onderscheid te maken met een commerciële lening is de leenbijstand in principe altijd
rentedragend. De omstandigheden van persoon en gezin kunnen aanleiding zijn om hiervan af te
wijken.
Artikel 11. Afwijken individueel geval
Het verstrekken van bijzondere bijstand is bij uitstek maatwerk. Deze verordening geeft duidelijke
richtlijnen daarvoor. Een onverkorte toepassing daarvan kan leiden tot onredelijkheid of
onbillijkheid. In dat geval kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening.
Artikel 12. Overgangsbepalingen
Het nieuwe beleid is van toepassing op aanvragen vanaf 1 januari 2015. De op basis van het voor
die datum verstrekte bijzondere bijstand wijzigt niet in het nadeel van de aanvrager, tenzij er
sprake is van gewijzigde omstandigheden die sowieso tot een herziening hadden geleid.
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Overzicht verordeningen vangnetregelingen
Oud

Nieuw

Verordening
activiteitenbijdrage 20i3-A
gemeente Heerde

Verordening activiteitenbijdrage 2015
gemeente Heerde

Verordening op de
gemeentelijke richtlijnen ter
uitvoering van de bijzondere
bijstand 2009 gemeente
Héërde

Verordening bijzondere bijstand 2015
gemeente Heerde

Bijlage 3: 04-12-2014

Kern van de
wijziging/verordening
Verhoging van de
inkomensgrens van
110% naar 120%van
geldende
bijstandsnorm.
• Geen
bovenwettelijk
beleid meer.
•
Invoeringvan
een
drempelbedrag
van € 128 per
jaar.
• Ophoging van het
vrij te laten
bedrag aan
uitvaartkosten
van € 3.500 naar
€ 5.000 per
perspon.

Adviesreacties op Beleidsplannen en verordeningen Vangnetregelingen Gemeente Heerde
•
•
•

Beleidsplan Vangnetregelingen 2015 gemeente Heerde
Verordening Bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde
Verordening activiteitenbijdrage 2015 gemeente Heerde (geen adviesreactie)

Toelichting
Van 1 oktober tot en met 29 oktober zijn de beleidsplannen en de verordeningen ter advisering voorgelegd aan de WWB-commissie en de
Wmo adviesraad. Op 13 oktober en 20 oktober zijn de stukken besproken met de WWB-commissie, en op 16 oktober en 27 oktober met
de Wmo adviesraad. Zowel de Wmo adviesraad, als de WWB-commissie hebben schriftelijk hun advies gegeven. Deze adviezen zijn hier
verwerkt en van een reactie voorzien.
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Nr.
1

Onderwerp
Garanties

Beleidsstuk
Beleidsplan
Vangnet
regelingen 2015
Gemeente Heerde

Advies
Er is een vangnet in de vorm van financiële
bijstand. Dat is helder vermeld in de nota. Maar
bij deze participatie en in de voorstellen die
voorliggen is het gevaar reëel dat toch cliënten
tussen wal en schip geraken. Elke burger die dat
overkomt is er volgens ons een te veel! Wij
adviseren een ondergrens scherp neer te zetten,
zodat allen minstens minimaal kunnen
participeren in onze gemeente. Bijzondere
aandacht vragen wij voor die gevallen waarbij een
cumulatie van problemen zich voordoet.

Overweging
Een ondergrens is vastgesteld
door de wetgever. Afhankelijk van
de leefsituatie geldt een
minimuminkomen. De gemeente
heeft een vangnetregeling, voor
inwoners die met extra kosten te
maken hebben. Voor situaties
waarin sprake is van een
cumulatie van problemen hebben
we de integrale gespreksvoerder.

voorstel
Geen
aanpassing

2

Aandachtspunt

Alle stukken

De terminologie van de nota en stukken is niet
eenduidig. Graag aandacht daarvoor met name
om duidelijkheid te scheppen naar de burger toe.

De gebruikte terminologie in de
Verordeningen is op basis van
landelijke wetgeving. In een
beleidsnota zijn deze juridische
termen niet gebruikelijk. In de
voorlichting naar burgers sluiten
we zo veel mogelijk aan bij de
spreektaal. Wel is in de nota
aangesloten bij de benamingen
van de instrumenten in de
Verordeningen

Geen
aanpassing
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Nr.

Beleidsstuk

1

Beleidsplan
Vangnet
regelingen 2015
Gemeente
Heerde
Beleidsplan
Vangnet
regelingen 2015
Gemeente
Heerde

2

3

Verordening
Bijzondere
bijstand 2015
gemeente Heerde

4

Advies
Bedrag aan uitvaartkosten

Overweging

voorstel

Wij kunnen ons vinden in deze
verhoging en passen de vrijlating
hierop aan.

Aangepast

Géén drempelbedrag invoeren.

Er is bewust gekozen voor het
invoeren van een
drempelbedrag. Dit bedrag wordt
redelijk geacht.

Geen
aanpassing

Waar recht is op een toeslag, die toeslag ook
verstrekken. Daarom terughoudend omgaan
met de discretionaire bevoegdheid om van een
toeslag af te zien.

Discretionaire bevoegdheid mag
niet leiden tot willekeur.

Geen
aanpassing

Onderwerp
Vrijlating
uitvaartkosten

€ 5.000 per persoon.

Drempelbedrag

Discretionaire
bevoegdheid

Waarborgsom

ophogen naar
'^^^

Begrip waarborgsom bij leenbijstand verder
toelichten.

t|

1
De tekst zal hierop worden
aangepast.

Aangepast

Algemene opmerkingen WMO ADVIESRAAD
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Nr.

Document

1

Beleidsplan
Vangnet
regelingen 2015
Gemeente Heerde

2

Beleidsplan
Vangnet
regelingen 2015
Gemeente Heerde

Blad
zijde
1

Algemene opmerkingen

Overweging

voorstel

1.
Inkomensondersteuningsbeleid. Deze
term verbaast ons omdat de gemeente geen
inkomensbeleid mag voeren

Geen
aanpassing

1

2.
De Wet maatregelen WWB komt ons
onbekend voor temeer daar de WWB per 1
januari in de participatiewet is opgenomen.

Inkomensondersteuningsbeleid was de
naam die gebruikt werd, vanaf nu heet het
Beleidsplan Vangnetregeling. De gemeente
mag geen beleid voeren dat van invloed is
op het inkomen, zoals de rijksoverheid dat
doet met belastingmaatregelen.
De Wet maatregelen Wwb is een
wetsvoorstel geweest, parallel aan het
wetsvoorstel voor de invoering van de
Participatiewet. Dit is de officiële benaming.

Tweede zin moet zijn: 2015 brengt een
aantal
3

Beleidsplan
Vangnet
regelingen 2015
Gemeente Heerde

1

Wij kennen alleen algemene en bijzondere
bijsLdnd; hier wordt categorale bijzondere
bijstand vermeld en onder bijzondere bijstand
(blz.7) wordt gesproken van leenbijstand en
elders zien we ook nog de flitsbijstand gezien:
verwarrend. Staat dat wel in de wet?

4

Beleidsplan
Vangnet
regelingen 2015
Gemeente Heerde

4

Schulddienstverlenlng : Wie zijn de
ketenpartners?

Bijlage 4:04-12-2014
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Geen

aanpassing

Terechte opmerking
Algemene bijstand, bijzondere bijstand,
leenbijstand en categoriale bijstand zijn
termen die gebruikt worden in de Wet werk
en bijstand. Flitsbijstand is een term die
gebruikt wordt door de gemeente Heerde
voor een snelle en eenvoudige
bijstandsaanvraag.
Ketenpartners zijn de stadsbank Zwolle,
Triada en Vérian (algemeen
maatschappelijk werk.

Geen
Aangepast
aanpassing

Geen
aanpassing
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5

Beleidsplan
Vangnet
regelingen 2015
Gemeente Heerde

4

3.
derde aandachtstreepje": hier is een
toelichting vereist: wij begrijpen niet waarom
een alleenstaande ouder van de verhoging van
het kindgebonden budget verstoken blijft: die
heeft het juist des te harder nodig

Het kindgebonden budget is een landelijke
wetswijziging. De gemeente heeft daar
geen invloed op

Geen
aanpassing

4.
Monitoring : de prestatie-indicatoren en
kengetallen moeten er wel voor 1 januari
komen.

Inderdaad wordt hier nog per regeling aan
gewerkt.

Geen
aanpassing
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P-adviseur
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C-adviseur
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Opmerkingen:

Het college besluit om:

De gemeenteraad voor te stellen:
1. Het beleidsplan Vangnetregelingen 2015 vast te stellen
2. De verordening Bijzondere bijstand 2015 gemeente
Heerde vast te stellen
3. De verordening Activiteitenbijdrage 2015 gemeente
Heerde vast te stellen
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Besluit

Inleiding
Op 30 september 2014 heeft u besloten om in te stemmen met het concept beleidsplan en de
concept verordeningen. Het voorliggende beleidsplan en de verordeningen zijn aangepast voor zover
de reacties van de Wmo adviesraad en de WWB commissie daar aanleiding voor heeft gegeven.
Zie voor het overige het raadsvoorstel.
Beoogd effect
Zie raadsvoorstel
Argumenten
Zie raadsvoorstel
Kanttekeningen
Zie raadsvoorstel
Financiën
Zie raadsvoorstel
Communicatie
Zie raadsvoorstel
Uitvoering
Zie raadsvoorstel
Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Concept beleidsplan Vangnetregelingen 2015
Concept raadsbesluit Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde
Concept raadsbesluit Verordening activiteitenbijdrage 2015 gemeente Heerde
Verkort overzicht verordeningen.
Adviesreacties Wwb commissie en Wmo adviesraad
Raadsvoorstel beleidsplan en verordeningen
Raadsbesluit beleidsplan
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1. Huidige regelgeving
Het gemeentelijk inkomensondersteuningsbeleid bestaat (situatie per september 2014) uit:










Kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
Collectieve ziektekostenverzekering;
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;
Activiteitenbijdrage;
Sociale nood w.o. directe sociale nood via Algemeen Maatschappelijk Werk;
Bijzondere bijstand w.o. flitsbijstand;
Schulddienstverlening;
Voedselbank;
Langdurigheidstoeslag.

Zie voor een toelichting naar doelgroep, voorwaarden en bijdrage bijlage 1
“Inkomensondersteuningsbeleid gemeente Heerde”.

2. Aanleiding
De inwerkingtreding van de Wet maatregelen WWB en de Participatiewet per 1 januari 2015 brengt
een aantal wijzigingen met zich mee. Eén daarvan is de verkleining van de mogelijkheid tot het
verlenen van categoriale bijzondere bijstand. Op grond van artikel 35 Participatiewet kan de
gemeente uitsluitend nog categoriale bijzondere bijstand verlenen voor een collectieve aanvullende
zorgverzekering of een tegemoetkoming in de kosten van de premie van een dergelijke verzekering.
Vanaf 1 januari 2015 is het mogelijk om deze vorm van categoriale bijzondere bijstand te verlenen
aan personen met een inkomen hoger dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Voor het huidige inkomensondersteuningsbeleid heeft dit de volgende consequenties:
 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Geen gevolgen.
 Collectieve ziektekostenverzekering
Kan worden voortgezet, de doelgroep kan worden uitgebreid vanwege het van ontbreken van
een limiet aan de inkomensgrens.
 Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
De huidige regeling vervalt, een alternatief moet in samenhang met het afschaffen van de Wtcg
en de CER worden bezien.
 Activiteitenbijdrage
Geen gevolgen.
 Sociale nood
Geen gevolgen.
 Bijzondere bijstand
Geen gevolgen.
 Schulddienstverlening
Geen gevolgen.
 Voedselbank
Geen gevolgen.
 Langdurigheidstoeslag
Deze vervalt en wordt vervangen door de Verordening individuele inkomenstoeslag (art. 8
Participatiewet).
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3. Keuzes
Bij de omzetting van het huidige gemeentelijk inkomensondersteuningsbeleid naar de nieuwe
vangnetregelingen per 1 januari 2015 is uitgegaan van het principe dat een betreffende regeling
tegen zo min mogelijke uitvoeringskosten zoveel mogelijk aan de doelgroep ten goede komt. Dit
heeft tot de onderstaande keuzes geleid.


Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Beleidslijn: ongewijzigd voortzetten, basis hiervoor is de Invorderingswet 1990.



Collectieve ziektekostenverzekering
De primaire insteek is om het beroep op de bijzondere bijstand tegen te gaan/te verminderen.
Op dit moment hanteert de gemeente Heerde één verzekeringsvorm. Deze is alleen toegankelijk
voor WWB-ers, waarmee de inkomensgrens dus op 100% van de geldende bijstandsnorm ligt. Er
wordt per maand een gemeentelijke bijdrage in de premie van € 12,50 per verzekerde verstrekt.
Bij het vergoeden van de meerkosten via een gemeentelijke collectiviteit geldt het principe van
zgn. zelfinclusie: een individuele burger kiest zelf voor die verzekeringsvorm die voor hem/haar
qua zorg en ondersteuning in relatie tot de te maken kosten het meeste biedt. De gemeente
biedt een drietal zorgverzekeringen (basis/gemiddeld /uitgebreid) aan die de meerkosten tegen
een bepaalde premie vergoeden. De keuze voor een uitgebreidere verzekeringsvorm is voor
iemand alleen interessant wanneer de betreffende meerkosten ook daadwerkelijk worden
gemaakt.
Per 1 januari 2014 zijn de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de
regeling Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. In bijlage 2 wordt ingegaan op de reikwijdte
van deze regelingen en de gevolgen van de afschaffing.
Met het aanbieden van een uitgebreide ziektekostenverzekering kunnen de meerkosten van
chronische ziekte en handicap grotendeels worden ondervangen. Toch blijven er situaties waarin
een beroep op bijzondere bijstand zal worden gedaan. Op basis van een medische indicatie moet
dan per individueel geval worden beoordeeld of de betreffende kosten bijzonder en noodzakelijk
zijn. Bedrijfsmatig bezien is in die situaties het hanteren van een forfaitaire tegemoetkoming aan
te bevelen.
Beleidslijn: in voorkomende gevallen de noodzaak voor het verlenen van bijzondere bijstand
bezien en hierbij een nader te bepalen forfaitaire tegemoetkoming hanteren.
De gemeente is vanaf 1 januari 2015 vrij in het kiezen van de hoogte van een inkomensgrens.
Deze is nu 100% van de toepasselijke bijstandsnorm. Met het oog op de gelijkschakeling van de
inkomensgrens binnen de vangnetregelingen is het gewenst ook bij de regeling voor de
collectieve ziektekostenverzekering uit te gaan van 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Beleidslijn: de inkomensgrens bepalen op 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.
Het gebruik van een passende zorgverzekering kan de gemeente toegankelijker maken door
middel van het verstrekken van een bijdrage in de (hogere) premie.
Beleidslijn:
Basispakket
geen bijdrage;
Gemiddeld pakket
€ 10,00 per maand per verzekerde;
Uitgebreid pakket
€ 20,00* per maand per verzekerde.
*Uitgaande van minimale verlies van ca. € 250,00 op jaarbasis wegens afschaffing Wtcg en CER
(zie bijlage 2).
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Een gemeentelijke bijdrage wordt zo mogelijk rechtstreeks aan de betreffende
ziektekostenverzekeraar uitbetaald.


Activiteitenbijdrage
Deze bijdrage is nu gericht op alle gezinsleden waarbij ten laste komende kinderen tot 18 jaar
tot het gezin behoren. Het gevolg is dat er een bijdrage wordt verstrekt naar rato van de
gezinsomvang. Met andere woorden, deze regeling is effectief om ouders én kinderen te laten
participeren. Achteraf vindt steekproefsgewijs een controle op de besteding plaats.
Voor het participeren van kinderen kan gebruik gemaakt worden van het Jeugdsportfonds (JSF).
Zodra ook het Jeugdcultuurfonds (JCF) beschikbaar is, geldt hiervoor hetzelfde.
Beleidslijn: de inkomensgrens verhogen naar 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, voor
het overige ongewijzigd voortzetten. Basis hiervoor is de nieuwe
“Verordening activiteitenbijdrage 2015 gemeente Heerde”.



Sociale nood
De algemene regeling voor sociale nood wordt in de praktijk niet of nauwelijks toegepast. De
regeling voor de directe sociale nood daarentegen wel. Dit is een effectieve regeling waarbij het
Algemeen maatschappelijk werk (AMW) met relatief kleine bedragen direct kan inspelen op zich
voordoende sociale nood. Dit ledigt niet alleen de nood, maar voorkomt ook een aanvraag en de
afhandeling daarvan.
Intrekking van de algemene regeling ligt voor de hand. In voorkomende gevallen blijft een
beroep op bijzondere bijstand mogelijk.
Beleidslijn: intrekken regeling sociale nood en handhaven regeling directe sociale nood, basis
zijn bestaande werkafspraken met AMW Vérian.



Bijzondere bijstand
Bijstand is naar aard complementair en dat geldt zeker voor BB. Waar mogelijk moet een beroep
op voorliggende voorziening worden gedaan. Nadat is vastgesteld dat de kosten bijzonder én
noodzakelijk zijn, is iemands draagkracht bepalend of er (al dan niet aanvullend) BB wordt
verstrekt. Ook leenbijstand is een vorm van bijzondere bijstand.
Voor de berekening van de draagkracht wordt uitgegaan van 35% van het inkomen dat boven
120% van de toepasselijke bijstandsnorm uitgaat en het volledige bedrag boven de geldende
vermogensvrijlating. Met de toepassing van de 120%-inkomensgrens wordt aangesloten bij de
grens die ook voor andere vangnetregelingen geldt.
Bij het ontvangen van een gemeentelijke uitkering kan wél aan de uitkeringsgerechtigde (en zijn
partner) de arbeidsplicht worden opgelegd. Via een effectief re-integratietraject kan uitstroom en
daarmee een hoger inkomen worden bewerkstelligt. Het re-integratiebeleid in geregeld in de
beleidsnota Werk en Inkomen.
In de uitvoeringspraktijk wordt naast de in de WWB genoemde algemene vermogens-vrijlating
(per 1 juli 2014 € 11.700 voor echtpaar of alleenstaande ouder en € 5.850 voor een
alleenstaande) rekening gehouden met een specifieke vrijlating van € 3.500 per persoon voor
aantoonbare reservering van uitvaartkosten. Gezien de werkelijke kosten wordt het redelijk
geacht dit bedrag te verhogen naar € 5.000 per persoon.
Beleidslijn: uitvoering voortzetten en aanpassen, basis hiervoor is de nieuwe “Verordening de
bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde”.
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Schulddienstverlening
Beleidslijn: vooralsnog ongewijzigd voortzetten. basis hiervoor zijn de overeenkomst met de
gemeente Zwolle en de afspraken met de ketenpartners (algemeen maatschappelijk werk,
woningbouwvereniging etc.).



Voedselbank
Beleidslijn: ongewijzigd voortzetten, basis hiervoor zijn de bestaande afspraken met de “St.
Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde en omstreken”.

4. Overige items
Hieronder een opsomming van items die gerelateerd zijn aan het beleid rondom de nieuwe
vangnetregelingen.
-

Verordening individuele inkomenstoeslag
Deze verordening vervangt de huidige “Verordening langdurigheidstoeslag 2013-A gemeente
Heerde”. Een verdere toelichting is opgenomen in het beleidsplan Werk en Inkomen.

-

Verordening individuele studietoeslag
Aan personen van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn om het minimumloon te
verdienen kan een individuele studietoeslag worden verstrekt. Het afronden van een studie
versterkt de positie op de arbeidsmarkt. Een verdere toelichting is opgenomen in het
beleidsplan Werk en Inkomen.

-

Vervallen toeslag aan alleenstaande ouder
Oorzaak hiervan is het verlagen van de basisnorm voor alleenstaande ouders en het
verhogen van het kindgebonden budget voor deze groep. Alleenstaanden hebben op dit
moment een basisnorm van 50% van de gehuwdennorm, alleenstaande ouders hebben een
basisnorm van 70% van de gehuwdennorm. Dat verschil van 20% vervalt in de bijstand en
wordt per 1 januari 2015 (deels) ondervangen via het kindgebonden budget.
De verhoging van het kindgebonden budget met € 2.800 per jaar is circa € 530 per jaar
minder dan de huidige aanvulling van 20%. Alleenstaande ouders die uitstromen uit de
bijstand hebben voordeel van deze regeling, omdat zij de verhoging van het kindgebonden
budget behouden als ze werken. Dit geldt niet voor alleenstaande ouders die in de bijstand
blijven.
Er is overgangsrecht voor:
• alleenstaande ouders in de bijstand;
• alleenstaande ouders die door het andere partnerbegrip geen recht hebben op de verhoging
van het kindgebonden budget.
Deze groep ontvangt tot 1 januari 2016 de verhoging van 20% bovenop de bijstandsnorm
voor alleenstaanden. Het ministerie van SZW en de gemeenten zoeken op dit moment naar
een oplossing voor de periode na 31 december 2015.
Gezien het overgangsrecht worden vooralsnog de landelijke ontwikkelingen afgewacht.
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-

Monitoring
Voor het in beeld brengen van de effectiviteit van de verschillende regelingen is het zaak om
van te voren per regeling prestatie-indicatoren en kengetallen te benoemen. Deze moeten
zoveel mogelijk aansluiten bij het gebruikte softwarepakket voor de uitkeringsadministratie
en de hierin opgenomen management-informatie.

-

Evaluatie
De nieuwe vangnetregelingen worden vanaf 1 januari 2015 van kracht. Omdat de uitvoering
over twee volle kalenderjaren een realistisch beeld daarvan geeft, kan een evaluatie plaats
vinden in de eerste helft van 2017. Deze evaluatie houdt dan gelijke tred met de evaluatie
van de Wmo.
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Bijlage 1 Inkomensondersteuningsbeleid gemeente Heerde
Huidige gemeentelijke regelingen (september 2014)
 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen:
Doelgroep
Personen met een uitkering of een ander inkomen tot maximaal het wettelijke minimumloon.
Voorwaarden
 Inkomen minder of gelijk aan het wettelijk minimumloon;
 Vermogensvaststelling op grond van artikel 26 Invorderingswet 1990:
- geen spaar- en/of banksaldo hoger dan gestelde normen;
- geen auto met een waarde van meer dan € 2.268,00;
- geen waardevolle bezittingen.
Bijdrage
Kwijtschelding opgelegde aanslag.


Collectieve ziektekostenverzekering:
Doelgroep
Alle WWB-uitkeringsgerechtigden van 18 jaar en ouder.
Voorwaarden
De tegemoetkoming wordt verstrekt zolang een uitkering via de gemeente wordt ontvangen. Er
is geen verplichting tot deelname.
Bijdrage
Tegemoetkoming van € 12,50 per verzekerde per maand.



Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;
Doelgroep
Personen met een inkomen tot maximaal 110% van het wettelijke minimumloon met
aantoonbare chronische ziekte en/of handicap.
Voorwaarden
 Voorafgaand kalenderjaar een inkomen tot maximaal 110% van het wettelijk
minimumloon;
 Vermogensvaststelling op grond van artikel 34 WWB;
 Extra vrijlating gereserveerde uitvaartkosten;
 Bewijsstuk chronische ziekte en/of handicap (bijv. indicatie of Wmo-beschikking).
Bijdrage
Tegemoetkoming van € 150,00 per persoon per jaar.



Activiteitenbijdrage:
Doelgroep
Personen met een uitkering of een ander inkomen tot maximaal 110% van het wettelijke
minimumloon. Inwonende kinderen tot 18 jaar worden tot gezin gerekend.
Voorwaarden
 Een inkomen tot maximaal 110% van het wettelijk minimumloon;
 Vermogensvaststelling op grond van artikel 34 WWB;
 Extra vrijlating gereserveerde uitvaartkosten;
 Bij steekproef kunnen aantonen dat de uitgaven daadwerkelijk op sociaal, sportief of
cultureel gebied zijn gedaan.
Bijdrage
Tegemoetkoming van € 150,00 per persoon per jaar.
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Sociale nood:
Doelgroep
Personen met een uitkering of een ander inkomen tot maximaal 110% van het wettelijke
minimumloon.
Voorwaarden
 Dreigende of bestaande situatie van armoede, verpaupering of sociale uitsluiting mits niet
het gevolg van schulden of problemen van fiscale aard dan wel veroorzaakt door
verwijtbaar gedrag van de aanvrager;
 Vermogensvaststelling op grond van artikel 34 WWB;
 Extra vrijlating gereserveerde uitvaartkosten.
Bijdrage
Tegemoetkoming van maximaal € 3.500,00.
Voorzien in directe sociale nood is geregeld via het Algemeen Maatschappelijk Werk:
Op 23 december 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders aldus besloten:
”uit praktische overwegingen als directe hulpverlening bij sociale nood een maximale bijdrage van €
1.200,00 per jaar ten laste van de post minimabeleid verstrekken aan het Algemeen Maatschappelijk
Werk”.
Met betrekking tot de werkwijze en de verantwoording worden de volgende afspraken gemaakt:
1. Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) beheert de middelen voor deze vorm van hulpverlening op
een aparte bankrekening.
2. Deze middelen bestaan per 1 januari 2009 uit het batig saldo van de voormalige Stichting
Solidariteitsfonds Heerde en de gelden overgemaakt door de gemeente Heerde.
3. Het AMW verstrekt jaarlijks uiterlijk vóór 1 april een overzicht van de bestedingen over het daaraan
voorafgaande kalenderjaar.
In dit overzicht worden de begin- en eindsaldi opgenomen. Het overzicht bevat tevens een opsomming
van de aard en de bijbehorende bedragen van de hulpverlening.
4. De gemeente maakt jaarlijks aan de hand van de verantwoording een zodanige bijdrage aan het AMW
over, dat de hulpverlening hiervan redelijkerwijs kan worden bekostigd.
5. Vergt de hulpverlening aantoonbaar meer middelen, dan vindt overleg plaats tussen het AMW en de
gemeente met betrekking tot mogelijke aanvullende financiering.
6. Voordat op een aanvraag om hulp wordt beslist overlegt de behandelaar van het AMW hierover met zijn
leidinggevende.
7. Degene die de hulp ontvangt, tekent voor de ontvangst daarvan.
8. Het AMW geeft desgevraagd inzage in de relevante bescheiden.



Bijzondere bijstand:
Doelgroep
Personen met een inkomen op het niveau van het wettelijke minimumloon of daarboven. In het
laatste geval bepaalt de draagkracht of bijstandsverlening mogelijk is.
Voorwaarden
 Individuele beoordeling;
 Kosten moeten bijzonder én noodzakelijk zijn;
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Toets op het inkomen en vermogen op basis waarvan de individuele draagkracht wordt
vastgesteld;
 Geheel of gedeeltelijke vergoeding van bijzondere kosten wanneer dit niet uit de
draagkracht kan worden betaald.
Bijdrage
Vergoeding van de kosten die niet uit eigen draagkracht kunnen worden betaald.
Flitsbijstand
Uitgangspunten
 Vaststelling door college limitatieve opsomming;
 Snelle afhandeling voor specifiek benoemde aanvragen BB;
 “Ideale” klant => bekende WWB-er mét alle benodigde bewijsstukken;
 Geen beroep op voorliggende voorzieningen mogelijk;
 Eenmalige kosten met maximum van € 350,00;
 Periodieke kosten met een maximum van € 350,00 op jaarbasis;
 Efficiency, tijdwinst, klantvriendelijkheid;
 Gecalculeerd risico;
 Andere BB-aanvragen via reguliere afhandeling.


Schulddienstverlening:
Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente Heerde.
Voorwaarden
 Inzage in alle relevante stukken;
 Medewerkingsverplichting aan uitgezet traject.
Bijdrage
Hulp bij voorkomen dan wel oplossen van schulden.



Voedselbank:
Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente Heerde.
Voorwaarden
Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag uit de navolgende formule
komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket (bedragen per 1 januari 2014).
Minder dan:
€ 180,- voor één volwassene plus
€ 60,- voor elke extra volwassene (personen van 18 jaar of ouder) plus
€ 50,- per kind (ongeacht de leeftijd maar wel jonger dan 18 jaar).
Bijdrage
Wekelijks voedselpakket.



Langdurigheidstoeslag:
Doelgroep
Personen met een uitkering of een ander inkomen tot maximaal 110% van het wettelijk
minimumloon.
Voorwaarden
 Leeftijd van 21 tot pensioengerechtigde leeftijd;
 Gedurende de afgelopen 3 jaar een inkomen tot maximaal 110% van het wettelijk
minimumloon;
 Geen in aanmerking te nemen vermogen (art. 34 WWB);
 Vanwege gebrek aan arbeidsmarktperspectief geen uitzicht op inkomensverbetering.
Bijdrage
Jaarlijkse bijdrage van 38,5% van toepasselijke bijstandsnorm.
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Bijlage 2 Reikwijdte voormalige Wtcg en CER
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
De Wtcg beoogt chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de (veronderstelde)
meerkosten die zij maken ten opzichte van niet-chronisch zieken. Bijvoorbeeld hogere kosten voor
hulpmiddelen en extra uitgaven voor medicijnen. De Wtcg vervangt sinds 2009 de aftrek voor
buitengewone uitgaven in de inkomstenbelasting en bestaat uit de volgende elementen:
a) Forfaitaire tegemoetkoming
Tegen het einde van jaar X+1 krijgen mensen over jaar X via het CAK automatisch een bedrag
overgemaakt op basis van leeftijd (ouder of jonger dan 65) en zorggebruik (bijvoorbeeld een
AWBZ-indicatie of een bepaald geneesmiddelen-gebruik). De hoogte van de tegemoetkoming
over 2012 (uitbetaling eind 2013) varieerde van € 148 tot € 494. Alleenstaanden met een
inkomen boven € 24.570 of paren met een inkomen boven € 35.100 hebben geen recht op de
tegemoetkoming.
b) Korting op de eigen bijdragen voor de AWBZ en de Wmo
De korting op de eigen bijdrage voor het verblijf in een intramurale instelling bedraagt 16% voor
65-minners en 8% voor 65-plussers. De korting op de eigen bijdrage voor extramurale AWBZ
/Wmo zorg bedraagt 33%. Het CAK brengt de korting sinds 2010 direct in mindering op de eigen
bijdrage. Voor minima komen deze eigen bijdragen na aftrek van de Wtcg korting neer op
maximaal € 17,82 per 4 weken voor een meerpersoonshuishouden en op maximaal € 12,46 per
4 weken voor een eenpersoonshuishouden (bedragen 2013).
c) Nieuwe fiscale regeling
De nieuwe fiscale regeling binnen de inkomstenbelasting betekent dat alleen nog specifieke
zorgkosten in aftrek komen. Hiermee is een beperking aangebracht ten opzichte van de hiervoor
bestaande buitengewone uitgavenregeling. Voor mensen met een laag inkomen die de aftrek
voor specifieke zorgkosten niet te gelde kunnen maken is de verzilveringsregeling
Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) ingevoerd.
d) 65-plussers
Voor 65-plussers zijn de ouderenkorting in de inkomstenbelasting en de bruto AOWtegemoetkoming verhoogd.
e) Inkomenscompensatie voor arbeidsongeschikten
Personen die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn ontvangen op grond van de Wtcg via het UWV
jaarlijks automatisch een vast bedrag. In september 2013 bedroeg deze compensatie € 342.
f)

Huurtoeslag ouderen
Omdat de afschaffing van de buitengewone uitgavenaftrek (per 2009) invloed had op een aantal
van het verzamelinkomen afhankelijke regelingen zoals de huurtoeslag, is de Wet op de
huurtoeslag aangepast om ouderen te compenseren voor het verlies aan huurtoeslag dat
optreedt door de afschaffing van de buitengewone uitgaven-aftrek.

Regeling Compensatie Eigen Risico
De CER beoogt chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de (veronderstelde)
meerkosten die zij maken ten opzichte van niet-chronisch zieken voor wat betreft het verplicht eigen
risico op grond van de Zorgverzekeringswet. In 2013 bedroeg dit eigen risico € 350.
De CER gaat uit van de veronderstelling dat chronisch zieken en gehandicapten dit bedrag volledig
aanspreken. Ter compensatie krijgen zij het meerdere ten opzichte van de gemiddelde consumptie
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van het verplicht eigen risico automatisch uitgekeerd door het CAK. In 2013 gaat het om een bedrag
van € 99. Men komt in aanmerking wanneer wordt voldaan aan één van de volgende criteria:
bepaald geneesmiddelengebruik, behandeling voor bepaalde aandoeningen of verblijf in een AWBZinstelling.

Gevolgen afschaffing Wtcg en CER
De Wtcg en de CER zijn afgeschaft met ingang van 1 januari 2014. Burgers krijgen echter op
verschillende momenten met de afschaffing van de regelingen te maken.
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 De afschaffing van de korting op de eigen bijdrage op AWBZ/intramuraal wordt in 2014
geëffectueerd. De effecten worden verzacht: hiervoor wordt € 248 miljoen beschikbaar
gesteld (hierdoor krijgen mensen met een Wajong-uitkering € 1.700 bovenop de ‘zak- en
kleedgeldnorm’ en AOW-gerechtigden € 950 euro bovenop die norm);
 Het afschaffen van de algemene tegemoetkoming binnen de Wtcg betekent dat
rechthebbenden deze uitkering eind 2014 (voor het jaar 2013) voor het laatst ontvangen;
 De korting op de eigen bijdrage AWBZ extramuraal/Wmo wordt per 1 januari 2015
afgeschaft;
 De verhoging van de huurtoeslag voor ouderen lijkt van kracht te blijven;
 De grondslag voor de tegemoetkoming arbeidsongeschikten verschuift met ingang van 2014
naar andere wetgeving: de WIA, WAO, WAZ en Wajong. De tegemoet-koming daalt van €
342 netto per jaar naar € 247. Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een
arbeidsongeschiktheid van 35% of meer.
Regeling Compensatie Eigen Risico
De afschaffing van de CER heeft al in 2014 effect, eind 2013 is deze voor het laatst uitbetaald (€
99).
De financiële gevolgen van de afschaffing van de Wtcg en de CER kunnen cumulatief flink oplopen:
 Forfaitaire tegemoetkoming
Tegemoetkoming variërend van € 148 tot € 494 vervalt (inkomensgrens € 24.570 voor
alleenstaanden en € 35.100 voor paren).
 Korting op de eigen bijdragen voor de AWBZ en de Wmo
Korting AWBZ intramuraal 16% voor 65-minners en 8% voor 65-plussers, extramuraal
AWBZ/Wmo 33% vervalt.
 Nieuwe fiscale regeling
Effect afhankelijk van eigen inkomen en te maken kosten.
 65-plussers
Geen effect.
 Inkomenscompensatie voor arbeidsongeschikten
Tegemoetkoming daalt van € 342 netto per jaar naar € 247.
 Huurtoeslag ouderen
Geen effect.
 Regeling Compensatie Eigen Risico
Compensatie van € 99 vervalt.
Een kleine rekensom leert dat een chronisch zieke of gehandicapte in elk geval € 247 aan
inkomensondersteuning verliest (minimumbedrag forfaitaire tegemoetkoming van € 148 + € 99 aan
compensatie eigen risico). Wanneer er sprake is van eigen bijdragen voor de AWBZ en of Wmo loopt
dit verder op. Gaat het om iemand die minimaal voor 35% arbeidsongeschikt is verklaard, dan
bedraagt de inkomensdaling nog eens € 95 extra (bedragen op jaarbasis).
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Bijlage 3 Gebruikte afkortingen
AMW
AWBZ
BB
CAK
CER
H2O
JCF
JSF
TSZ
UWV
Wmo
Wtcg
Wajong
WAO
WAZ
WIA
WWB

Algemeen maatschappelijk werk
Algemene wet bijzondere ziektekosten
Bijzondere bijstand
Centraal administratiekantoor
Regeling Compensatie eigen risico
Samenwerking Hattem, Heerde en Oldebroek
Jeugdcultuurfonds
Jeugdsportfonds
Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten
Uitkeringsinstituut werkloosheidsverzekeringen
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wet werk en bijstand
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