Advies
In artikel 1.1.1 wordt verwezen naar
een artikel in de wet, 21 onder b Wet.
Geef een korte verduidelijking
bijvoorbeeld in een voetnoot m.b.t. dit
artikel.

Wijziging
Dit advies is niet overgenomen. Dit wetsartikel
geeft de hoogte van de gehuwdennorm weer. Door
dit specifiek op te nemen in de beleidsregels zou
het College van Burgemeester & Wethouders de
beleidsregels bij iedere normwijziging opnieuw
moeten vaststellen.

2:

Houd rekening met specifieke situaties
m.b.t. inkomsten, vergoedingen en
giften als gevolg van onder andere de
context van een uitkeringsgerechtigde
en/of maak de koppeling met de
menselijke maat in bestaand beleid.

Maatwerk is altijd van toepassing. De beleidsregels
bieden handvatten. In dit specifieke geval is het
echter zo dat er jurisprudentie is welke de
gemeente verplicht om een en ander op het
individu toe te spitsen. De beleidsregels vormen
hierin echter wel een leidraad. Ook deze wordt in
de jurisprudentie wenselijk geacht.

3:

Geef verduidelijking over de lengte van
de periode waarvoor naar
vermogensmutaties gekeken wordt en
het tijdstip waarop dit wordt gedaan
(artikel 1.6).

Hier is toegevoegd dat het vermogensmutaties
betreft van € 250,00 per kalenderjaar. Indien
iemand binnen een kort tijdsbestek meerdere
malen een bedrag onder de € 250,00 ontvangt zou
het, in principe, niet wenselijk zijn hier geen actie
op te ondernemen.

4:

Kijk bij de toepassing van 130% niet
alleen naar de indirecte kosten maar
met name ook naar de integrale
besparing in de uitvoering en andere
onderdelen van het sociaal domein.

Dit betreft maatwerk.

5:

Hanteer de extra vrijlating (artikel 3.4.4)
in alle gevallen waarbij een persoon
niet voldoende verzekerd is voor
uitvaartkosten en niet alleen bij
ouderen.

Dit advies is niet overgenomen. Dit is gelegen in
het feit dat betrokkenen waarbij dit van toepassing
is nog in staat zijn om een dergelijke verzekering af
te sluiten. Iets wat voor ouderen in zijn
algemeenheid problematisch is. Hierbij zullen wij
als aandachtspunt meenemen dat we betrokkenen
erop wijzen dat ze een verzekering kunnen
afsluiten.

6:

Geef een duidelijke definitie van ouder
zijn wanneer deze wordt gebruikt.

De term “ouder” is deze verduidelijkt en aangepast
naar iemand van AOW-gerechtigde leeftijd.

7:

Hanteer bij ziekenbezoek en
ziekenhuisbezoek niet de regel dat
telkens vanaf het derde bezoek per
kalendermaand bijstand wordt verstrekt
in de reiskosten maar bekijk dit over de
meerdere maanden gezien de
financiële belasting voor de
uitkeringsgerechtigde.

Dit advies is niet overgenomen. Dit omdat wij het
gebruikelijk achten dat betrokkenen een beperkt
aantal keer reizen zelf kan bekostigen. Dit ook
vanuit de bijstandsnorm. Een constructie zoals u
verzoekt met hierin aangegeven een gemiddelde
van 2 keer per maand zelf bekostigen zou bij de
uitvoering zelfs een negatief effect kunnen hebben
op te verstrekken bijzondere bijstand.

8:

Voeg toe dat “in principe” plaatsing
vanaf de wachtlijst geschiedt op basis
van rangorde op de wachtlijst (artikel
4.3.7).

Een dergelijke uitzondering kan alleen gemaakt
worden op basis van de hardheidsclausule en met
een gedegen schriftelijke onderbouwing van de
consulent. Om deze reden hebben wij geen
onduidelijkheid willen creëren in de beleidsregels
door de term “in principe” toe te voegen.

1:

9:

Verwijs bij de geldende kwaliteitseisen
bij een werkplekaanpassing direct naar
de Arbo-wet (artikel 4.4.5).

Conform suggestie gewijzigd.

10:

Maak duidelijk in artikel 4.9.1 dat het
hier gaat om een eenmalige bijdrage en
niet een optelsom van € 1250,- na een
half jaar en € 2500,- na een jaar.

Conform suggestie gewijzigd.

11:

Kijk bij de toepassing en uitvoering van
dit hoofdstuk naar de opbrengst van het
verrichten van werkzaamheden naar
reguliere arbeid en participatie van de
burger.

Dit betreft maatwerk.

12:

Heb oog voor de terugval van het totale
inkomen dat kan plaatsvinden in de
overgang van een bijstandsuitkering
naar regulier en betaalde arbeid.

Dit betreft maatwerk.

13:

Noem in een voetnoot enkele
voorbeelden van langlopende
verplichtingen (artikel 6.2.f).

Er zijn enkele voorbeelden aan het artikel zelf
toegevoegd.

