
 

Adviesraad Samenleving Drechterland        
Aan het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, t.a.v. beleidsmedewerker 
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Venhuizen, 10 okt 2019 

Betreft: advies over memo “Actualisering beleidsregels bijzondere bijstand 2015” 

 

Geacht college, 

Namens uw college ontvingen wij op 10 september 2019 het verzoek om te adviseren over de 

“Actualisering beleidsregels bijzondere bijstand 2015”. Op 26 september heeft uw 

beleidsadviseur deze memo toegelicht aan de adviesraad.   

In deze brief komen wij tot het volgende advies. 

Wij onderschrijven grotendeels de inhoud van deze memo en daarmee de voorgestelde 

wijzigingen op de beleidsregels. Graag doen wij enkele aanbevelingen: 

1. Met betrekking tot de op pagina 5 genoemde Gemeentepolis vindt de adviesraad vooral 

de communicatie naar de doelgroep erg belangrijk en onderschrijft daarmee de mening 

van het college. Hierbij is ook van belang dat het eventueel opzeggen van een huidige 

ziektekostenverzekering vóór 01-01-2020 dient te zijn gebeurd. De 

communicatiecampagne dient dus snel op gang te komen. De adviesraad stelt voor dit 

onderwerp ook op de agenda te zetten van de spreekuren van schuldhulpverleners en 

tijdens gesprekken met consulenten. Mogelijk kan er een brief worden gestuurd aan 

alle uitkeringsgerechtigden? 

2. Met betrekking tot de in 2.3. artikel 6 genoemde tegemoetkoming voor mensen met 

meerkosten a.g.v. een chronische ziekte en/of beperking stelt de adviesraad voor om in 

ieder geval de aanvragers van vorig jaar, actief te benaderen middels een brief om hen 

te wijzen op de mogelijkheid deze aanvraag in te dienen. In de huidige situatie moeten 

deze mensen er zelf ieder jaar aan denken om dit te doen. 

3. Aanvullend op hoofdstuk 3 stelt de adviesraad de vraag of er onder de doelgroep 

behoefte zou kunnen zijn aan een collectieve rechtsbijstandsverzekering, analoog aan 

de Gemeentepolis voor ziektekosten? Dit zou mogelijk discussie kunnen voorkomen bij 

het achteraf aanvragen van bijstand voor advocaatkosten. Daarnaast zorgt dit voor een 

vaste, relatief goed te voorspellen kostenpost voor de gemeente, in tegenstelling tot de 

huidige regeling. 

4. In artikel 5.3.2. wordt gesproken over de aanvullende vergoeding voor het gebruik van 

kinderopvang tijdens inburgeringscursussen. Na uitleg van de beleidsmedewerker stelt 

de adviesraad vast dat door wisselende lesroosters er vaak nieuwe beschikkingen 

moeten worden opgesteld om een nieuwe eigen bijdrage te berekenen. Om de 

administratieve kosten hiervan te beperken stelt de adviesraad voor deze aanvullende 

vergoeding te schrappen, conform rijksbeleid. 

5. Aangaande artikel 5.3.3. heeft de adviesraad twijfels bij nut en noodzaak van de 

verstrekking van een computer. Enerzijds omdat een computer tegenwoordig bijna 

nutteloos is zonder internetverbinding: die wordt niet vergoed en het gaat dan toch om 



een aanzienlijke, maandelijks terugkerende kostenpost. Anderzijds omdat de vraag 

bestaat of de inburgeringscursus niet voornamelijk op locatie bij Fiolet wordt gevolgd, 

waar ongetwijfeld wel computers aanwezig zijn. De adviesraad stelt voor het 

verstrekken van een computer te schrappen en in plaats hiervan een 

bibliotheekabonnement ter beschikking te stellen: hier staan computers mèt 

internetverbinding die gebruikt kunnen worden. Daarnaast zorgt bibliotheekbezoek ook 

voor meer sociale contacten en meer contact met de Nederlandse taal.  

 

De adviesraad ziet de geactualiseerde beleidsregels met belangstelling tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de adviesraad, 

Piet Boon,  

voorzitter  


