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Gemeente ř Bergen op Zoom

Aan de leden en duoleden
van de gemeenteraad
van bergen op zoom

1 9 JULI 2016
Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

gestelde vragen commissie M&M

Ons kenmerk

U16-012240

Datum

Beh. door

A. Raphaela

Doorkiesnr.

0640094192

Afdeling

Sociale Zaken/ISD

Bijlage(n)

geen

d.d. 12 april 2016

Geachte leden en duoburgerleden,
Tijdens de vergadering van de Commissie Mens S Maatschappij van 12 april 2016 heb ik u de volgende toezeggingen
gedaan:
1.

Naar aanleiding van een vraag over de mogelijkheden/consequenties van het direct op aanvraag verstrekken
van een uitkering en toetsing achteraf is toegezegd bij de gemeente Tilburg te informeren naar de werkwijze.

2.

Naar aanleiding van een vraag over beleidsvrijheid bij toepassing van de kostendelersnorm bij kwetsbare
groepen is toegezegd te informeren naar de werkwijze/motie in Leiden en hier verder richting de commissie
schriftelijk op te reageren.

Naar aanleiding hiervan bericht ik u als volgt.
Ad 1. De vraag over betaling van een uitkering ter voldoening van vaste lasten bij een bijstandsaanvraag zonder
toetsing vooraf is aan de gemeente Tilburg voorgelegd. Uit de reactie van de gemeente Tilburg blijkt dat hun werkwijze
als volgt valt te omschrijven. Eenieder die een bijstandsaanvraag voor levensonderhoud indient en kan werken, krijgt een
inspanningsverplichting opgelegd om eerst zelf 4 weken naar werk te zoeken. Pas na deze periode wordt de aanvraag
ingenomen en wordt desnoods een voorschot verstrekt op basis van het gebruikelijke artikel 52 PW. Tilburg stelt dat, als
iemand bijstand aanvraagt - in zijn algemeenheid - hij/zij van tevoren inkomsten heeft genoten (bijvoorbeeld uit loon of
WW) om die periode van 4 weken te kunnen overbruggen. Derhalve kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is
van uitbetaling van uitkering (of andere kosten), zonder toetsing vooraf.
Ad 2. Met betrekking tot toepassing van de kostendelersnorm bij kwetsbare groepen (bijvoorbeeld inwonende dak- en
thuislozen of mantelzorgers) is de gemeente Leiden van mening, dat de ruimte die staatssecretaris Klijnsma tijdens de
behandeling in de Tweede Kamer en in de bewuste verzamelbrief heeft geboden, voldoende handvatten biedt om
maatwerk te leveren bij het tijdelijk al dan niet toepassen van de kostendelersnorm. De motie wordt dan ook als
overbodig gezien. Het tijdelijk buiten toepassing laten van de kostendelersnorm zal in dergelijke gevallen naar de
omstandigheden van het individuele geval worden beoordeeld. Deze werkwijze strookt geheel met de werkwijze in onze
gemeente. Categoriale ontheffing van de kostendelersnorm vooreen bepaalde doelgroep is niet toegestaan. Bij
maatwerk passen uiteraard ook geen algemene regels.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

