
 
 
 
 
 

B&W-BESLUITENLIJST T.B.V. RAADSLEDEN D.D. 31 MAART 2015. 
 
 
 
 

Onderwerp 

Onderwerp: 
1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 24 maart 2015. 
2. Bekrachtiging van de op deze besluitenlijst aangegeven besluiten. 
 
Besluit: 
1. De noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 24 maart 2015 worden vastgesteld. 
2. De besluitenlijst d.d. 31-03-2015 wordt bekrachtigd. 
 

Onderwerp:                                                                                                                        
Uitnodigingen bijwonen bijeenkomsten. 
 
Besluit: 
1. Kennisnemen van de uitnodigingen. 
2. AF opdragen de afspraken te noteren in de agenda's. 
 

Onderwerp:                                                                                                                            
Lijst van ingekomen stukken – gericht aan B&W. 
 
Besluit: 
De ingekomen stukken gericht aan B&W worden voor kennisgeving aangenomen. 
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Onderwerp: 
Vereenvoudiging systematiek draagkrachtberekening  
 
Extern bericht: 
Voor iedere inwoner bestaat de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen. Bijzondere bijstand 
is bedoeld om bijzondere noodzakelijke kosten te betalen, bijvoorbeeld medische kosten die op geen 
enkele andere wijze worden vergoed. Bijzondere bijstand kan ook worden aangevraagd als iemand een 
ander inkomen heeft dan een maandelijkse bijstandsuitkering. Daarbij geldt wel dat bij een hoger 
inkomen dan de bijstandsnorm 35% van het meer-inkomen in aanmerking wordt genomen als 
draagkracht. Draagkracht is het deel dat iemand die voor bijzondere bijstand in aanmerking komt zelf 
bijdraagt in de kosten. Als iemand bijzondere bijstand aanvraagt met een ander inkomen dan een 
bijstandsuitkering, wordt het inkomen vergeleken met de bijstandsnorm die van toepassing zou zijn. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleid op het gebied van draagkrachtbepaling 
aangepast en besloten om in de vergelijking met de bijstandsnorm altijd uit te gaan van de volle 
bijstandsnorm die van toepassing zou zijn en niet de zogenaamde kostendelersnorm toe te passen. De 
kostendelersnorm betekent dat een bijstandsuitkering steeds lager wordt naarmate er meer 
volwassenen in één woning wonen en de woonkosten delen. Daarnaast heeft het college besloten om 
voor de draagkracht van alleenstaande ouders met een ander inkomen dan een bijstandsuitkering uit te 
gaan van de bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder zoals die voor 1 januari 2015 gold. Die norm 
komt neer op 90% van de gehuwdennorm. 
 
Besluit: 
1.   Te besluiten om de kostendelersnorm niet toe te passen bij de draagkrachtbepaling bij een 
aanvraag voor bijzondere bijstand op grond van de PW. 
 
2.   De draagkrachtnorm als basis voor de berekening van de draagkracht voor alleenstaande ouders 
vast te stellen op 90% van de gehuwdennorm. 
 

 


