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Onderwerpr Vaststelling beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Roosendaal
Bijlage:

lnleiding
Het werkplein Hart van West-Brabant voert voor de zes deelnemende gemeenten de bijzondere
bijstand uit.
Het streven is een gelijke uitvoering van de bijzondere bijstand voor de burgers binnen de
deelnemende gemeenten.
Om tot een uniforme werkwijze van de bijzondere bijstand te komen -en daarmee ook een efficiënte
uitvoering binnen het werkplein- is het beleid bijzondere bijstand zoveel mogelijk regionaal afgestemd
Dat heeft geleid tot een nieuwe beleidsregel bijzondere bijstand.

Doel
Met deze raadsmededeling informeren wij u over de stand van zaken van de regionale afstemming
bijzondere bijstand met de zes deelnemende gemeenten van het werkplein.

lnformatie
Met de vaststelling van de beleidsregel bijzondere bijstand met ingang van 1 september 2016 geldt
voor alle gemeenten een gelijkluidend beleid bijzondere bijstand.
Echter, een uitzondering daarop is de zogenaamde inkomensnorm voor de draagkracht, waarin geen
afstemming gevonden kon worden.
Er worden binnen de gemeenten normen gehanteerd, variërend van 100% lot 120% van de
bijstandsnorm.
Bij een inkomen boven deze normen heeft men draagkracht om zelf (een deel van) de kosten te
betalen.
ln 2016 zal opnieuw onderzocht worden of binnen onze gemeente verhoging van deze
draagkrachtnorm gerealiseerd kan worden.

De beleidsregel kent vier wijzigingen ten opzichte van de oude beleidsregel.
Voor twee wijzigingen is dat slechts een formele wijziging door deze nu op te nemen in de beleidsregel
bijzondere bijstand, omdat zijn in 2015 al los als algemene beleidsregel zijn vastgesteld om het proces
van harmonisatie te bespoedigen.
Dat betreft afschaffing van het zogenaamde drempelbedrag en de keuze om geen (fictieve)
doorberekening van de kostendelersnorm toe te passen, zoals die binnen de Participatiewet geldt.

Daarnaast gelden twee inhoudelijke wijzigingen.
Bij de berekening draagkracht bijzondere bijstand wordt bij een ander inkomen dan een periodieke
bijstand dit inkomen vergeleken zonder inbegrip van het vakantiegeld.
Dat betekent een klein financieel voordeel ten behoeve van de klant en een minimale verhoging van de
kosten bijzondere bijstand
Bij bijzondere bijstand voor de kosten van woninginrichting gold tot nu een vergoeding van de helft van
de NIBUD-normen vanwege de aanschaf van tweedehands goederen.
ln het nieuwe beleid geldt een nieuwprijs (dus vol bedrag NIBUD-norm) voor een aantalwitgoederen
om de duurzaamheid en energiezuinigheid te garanderen.
Ook een financieel voordeel voor de klant, maar met een marginale belasting van de bijzondere
bijstand.



Vervolg (procedure)
Het besluit elektronisch bekend te maken via officiëlebekendmakingen.nl en publicatie in de
Roosendaalse Bode.
Tevens is een gezamenlijk communicatieplan opgesteld om de burgers goed te informeren.

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De eester,


