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Raadsmededeling 

Nr.: 
het college van burgemeester en wethouders Van: 

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: College, DT, Ad Kerstens, Lizette Ernest 
Onderwerp Pilot verstrekking Bijzondere Bijstand voor inrichtingskosten via de Kringloper 
Bijlage: nvt 

Inleiding 
De afgelopen jaren lieten een opgaande lijn zien in de uitgaven met betrekking tot het 
product Bijzondere Bijstand, dit in tegenstelling tot het collegeprogramma waarin 
afgesproken is om voorzieningen binnen het beschikbare budget uit te voeren. Gelet op 
het uitgavenpatroon van voorgaande jaren ten aanzien van dit product zijn er (ook al 
eerder) maatregelen ingevoerd om zo goed als mogelijk binnen de kaders van de 
begroting te blijven, te weten: 

- herinvoering drempelbedrag; 
- stopzetting categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten; 
- stopzetting maatschappelijke participatie voor volwassenen. 

Om de uitgaven verder binnen het budgettaire kader te krijgen zonder voorzieningen 
daadwerkelijk te beëindigen is een pilot opgezet ten behoeve van de verstrekking van 
Bijzondere Bijstand voor inrichtingskosten. 

Doel 
Met deze raadsmededeling wil het College u informeren over de resultaten uit de Pilot 
Bijzondere Bijstand voor inrichtingskosten via de Kringloper (later: Pilot de Kringloper). 

Informatie 
De Pilot de Kringloper is per 1-7-2013 van start gegaan en heeft ruim 4 maanden 
geduurd. Voor de samenwerking met de Kringloper is gekozen omdat zij een groot en 
breed assortiment hebben wat tevens nagenoeg altijd voorradig is. Daarnaast biedt De 
Kringloper hierbij extra service door vooraf de gewenste combinaties bij elkaar te zoeken 
zodat deze aan de klant gepresenteerd kunnen worden. Bovendien kan de gemeente door 
middel van deze werkwijze extra service geven aan de klanten die dit nodig hebben en 
wordt geborgd dat de gemeente met deze werkwijze de rechtmatigheidcontrole op de 
uitgaven in het kader van de WWB behoudt. 

De werkwijze Pilot Kringloper kan in een notendop als volgt beschreven worden: 
Indien de noodzaak van de aanvraag inrichtingskosten Bijzondere Bijstand van een klant 
is aangetoond, wordt een beschikking opgesteld met een opsomming van de goederen die 
toegekend worden. Vervolgens wordt een 'shop'afspraak voor de klant bij De Kringloper 
ingepland. Indien goederen niet op voorraad zijn wordt de beschikking aangepast en 
mogen klanten de betreffende goederen elders aankopen. Voor de aangeschafte goederen 
ontvangt de gemeente per klant een factuur. 

De resultaten gerekend tot en met 30 september 2013 zijn in onderstaande tabel 
weergegeven en afgezet tegen de resultaten van dezelfde tijdsperiode van vorig jaar. 

2012 Aantal 2013 Aantal 
juli 21.487,96 6 9.473,48 12 
augustus 24.848,82 8 4.965,42 7 
september 61.287,61 25 4.596,00 6 

€ 107.624,39 39 € 19.034,90 25 

Uit de tabel blijkt dat het aantal aanvragen inrichtingskosten Bijzondere Bijstand 
gedurende de looptijd van de pilot 35% is verminderd ten opzichte van dezelfde periode 



vorig jaar. De uitgaven die betrekking hebben op deze aanvragen zijn met 80% 
gereduceerd ten opzichte van het jaar 2012. Het gemiddeld toegekende bedrag per 
aanvraag is met ruim 70% gedaald van € 2.760 in 2012 naar € 762 in 2013. 
Volledigheidshalve kan gemeld worden dat de uitgaven voor inrichtingskosten over geheel 
2012 ca € 433.000 bedroegen. 

De cijfers in de tabel laten zien dat de werking van de Pilot Kringloper zichzelf heeft 
bewezen. De gemeente kan met het inregelen van deze Pilot de beschikbare middelen 
voor minima maximaal efficiënt inzetten, zonder het voorzieningenniveau te beëindigen. 
Een belangrijk aspect in het kader van schuldenproblematiek is, dat klanten als gevolg 
van de gehanteerde werkwijze een lagere schuldenlast opbouwen. De voorziening van 
Inrichtingskosten bijzondere bijstand wordt namelijk in de vorm van een lening verstrekt 
en als gevolg van de lagere bedragen is latere terugbetaling te overzien. 

Bekend is dat een groot aantal gemeenten (o.a. Etten-Leur, Breda, Utrecht) een ander 
beleid voert op het gebied van inrichtingskosten Bijzondere Bijstand. Zij zien 
woninginrichting als algemene kosten van bestaan in plaats van als bijzondere kosten en 
verstrekken (bijna) geen bijzondere bijstand meer voor deze kostensoort. Wel werken zij 
met categorieën van uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld statushouders die een 
verblijfsvergunning hebben gekregen en daklozen of mensen die uit een langdurige 
detentie komen en opnieuw een woning betrekken. Door mensen die niet onder één van 
deze categorieën vallen, uit te sluiten van de inrichtingskosten, wordt een zeer forse 
uitgavenvermindering gerealiseerd. Ook zijn er gemeenten die de aanvragen 
inrichtingskosten via de GKB laten lopen waardoor mensen met een hogere schuldenlast 
opgezadeld worden. 
Het voordeel van de werkwijze met de Pilot Kringloper is dat de voorziening, het 
verstrekken van een bijdrage in de inrichtingskosten, blijft bestaan maar wel tegen flink 
lagere kosten. 

Vervolg (procedure) 
Gelet op de positieve resultaten van de Pilot Kringloper (het in stand kunnen houden van 
een voorziening tegen lagere kosten) is besloten om deze structureel te maken. 

Afsluiting en ondertekening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 

ïiethouder voor Welzijn, 

Kees Jongmans 


