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Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Hierdoor is de 
mogelijkheid om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken voor bv de chronisch  ge-
handicapten/zieken en voor schoolgaande kinderen) komen te vervallen. 
Met het oog daarop is het bijzondere bijstandsbeleid per 1 januari 2015 aangepast.   
 
In de raadsvergadering van 6 november 2014 is door de fractie van Groen Links een motie 
ingediend om een regeling te treffen binnen de bijzondere bijstand voor de stapeling van de 
zorgkosten en de inkomensgrens daarvoor op 120% te stellen. 
Uw college wordt echter geadviseerd de inkomensgrens te handhaven op 110%. De bijzon-
dere bijstand kent een “open eind financiering”. Op dit moment geeft het budget voor de 
bijzondere bijstand al een behoorli jke overschrijding. De verwachting is dat, mede door de 
ontwikkelingen in het Sociaal Domein een groter beroep zal worden gedaan op de bijzonde-
re bijstand en het aantal aanvragen zal toenemen. Ophoging van het percentage zal leiden 
tot een nog verdere overschrijding van het budget welke niet wenselijk is. 
 
Om binnen de nieuwe wet en regelgeving voor chronisch zieken/gehandicapten (met het 
oog op het vervallen van de Wtcg-regeling) en schoolgaande kinderen een regeling te cre-
eren is gekozen voor de individuele bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken. De 
bestaande doelgroepen (tot 1-1-2015) zijn onder deze noemer opgenomen in het nieuwe 
beleid. Het belangrijke verschil met het beleid onder de Wwb is dat niet meer een forfaitair 
bedrag wordt verstrekt maar dat de gemaakte kosten moeten worden aangetoond. 
Voor de hoogte van de bedragen is aangesloten bij het oude beleid op grond van de Wwb.   
De stapeling van zorgkosten worden ondervangen door de bijstandsverlening voor de kos-
ten van Eigen Bijdrage WMO.(pagina 14) 
 
Omtrent het nieuwe beleid is advies gevraagd bij de Adviesraad Sociaal Domein 
De Adviesraad heeft bij de beleidsregels de volgende opmerkingen geplaatst: 
 
1.  Draagkrachtbepaling 
Verzocht is om bij bepaling van de draagkracht rekening te houden met eventuele beslag-
legging op het inkomen. 
 
Rekening houden met beslaglegging vloeit uit de wet voort. In art.31 van de Participatiewet 
wordt genoemd dat uitsluitend met inkomsten (en ook vermogen)rekening mag worden ge-
houden waarover men redeli jkerwijs kan beschikken. Met (een deel van het) inkomen waar-
op beslag ligt is dit niet het geval.  Dit geldt eveneens voor de inkomsten welke een be-
windvoerder aanwendt voor schulden binnen de WSNP. Om hierover echter geen misver-
standen te laten bestaan is dit overgenomen en zijn de beleidsregels met dit standpunt 
aangevuld. 
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2.  Maaltijdvergoeding 
Verzocht wordt om hierbij aan te sluiten bij de Nibud-richtl i jnen. Dit is overgenomen en in 
de beleidsregels aangepast. 
 
3.  Aanvullende vergoedingen gehoorapparaat 
In eerste aanleg was aangesloten bij de algemene uitgangspunten van de wet en de juris-
prudentie. Naar aanleiding van de opmerking van de ASD is besloten dit beleid aan te vul-
len met de mogelijkheid tot bijstandsverlening voor de (eigen bijdrage van de) aanschafkos-
ten van gehoorapparaten. 
 
Wij hebben deze beleidsregels in onze vergadering van 30 maart 2015 vastgesteld. 
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