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Beste dames/heren,
De uitvoeringsnota bijzondere bijstand is op 27 augustus jl. door het college vastgesteld.
Hierbij informeren we u over de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude nota en het verdere
proces.
De vorige nota dateerde van 2008. Dit betekende dat het hoog tijd was voor een nieuwe nota, die
rekening houdt met de ontwikkelingen en actualiteiten.
Betrekken van partijen

De insteek is om met partijen en inwoners tot oplossingen te komen voor de maatschappelijke opgaven
van armoede en schuldenproblematiek. In het najaar van 2019 zullen hiervoor bijeenkomst(en)
plaatsvinden die zullen leiden tot een actieplan. Dit kan leiden tot veranderingen in de bijzondere
bijstand.
Het is echter van belang om hier niet op te wachten en nu de noodzakelijke wijzigingen door te voeren
als gevolg van bijv. wettelijke kaders. Mocht het actieplan aanleiding geven tot wijzigingen, zullen die te
zijner tijd verwerkt worden in een collegevoorstel met hernieuwde uitvoeringsnota.
Uitvoeringsnota

Het vorige plan was een beleidsplan bijzondere bijstand. Het huidige plan is een uitvoeringsnota. Dit,
vanuit de gedachte dat beleid sociaal domein breed bezien moet worden en niet op aparte thema's zoals
bijzondere bijstand gevormd moet worden. Deze uitvoeringsnota valt dan ook onder het beleidskader
Sociaal Domein 2019-2022, zoals vastgesteld door de raad op 25 juni 2019.
Belangrijkste wijzigingen in de uitvoeringsnota bijzondere bijstand:

Wettelijke kaders
De vorige nota was nog gebaseerd op oude wettelijke kaders. Inmiddels wordt er gewerkt volgens de
Participatiewet. Deze uitvoeringsnota zorgt ervoor dat de juiste wettelijke bepalingen genoemd worden.
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Draagkrachtloze inkomens
Draagkracht houdt in dat iemand vermogen of inkomen heeft boven de bijstandsnormen. Dit vermogen of
gedeelte van het inkomen kan worden ingezet voor kosten. Hier wordt dus ook rekening mee gehouden
als iemand een aanvraag voor bijzondere bijstand indient. Hij/zij dient eerst deze middelen (draagkracht)
aan te wenden.
Voorheen werden bepaalde inkomensgroepen op voorhand als draagkrachtloos bestempeld. Uit de
praktijk blijkt dat in sommige gevallen wel degelijk sprake was van draagkracht. Daarom is besloten om
de draagkrachtregels op iedereen van toepassing te laten zijn. Dit is de meest zuivere methode.
Omgekeerde toets
De omgekeerde toets is een nieuwe methodiek waarmee professionals in het sociaal domein oplossingen
op maat voor inwoners kunnen leveren zonder willekeur. Zo bieden we inwoners een besluit op maat
terwijl bezwaar en beroep goed mogelijk is. Het besluit is transparant en toetsbaar. Om hier meer
handvatten in te krijgen, volgen de klantmanagers werk en inkomen in het najaar van 2019 een cursus
over de omgekeerde toets. Daarna gaan zij hier mee aan de slag in de praktijk.

We hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd en houden u op de hoogte van de uitkomsten
van het proces met inwoners en betrokken partijen.
De uitvoeringsnota vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester,
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