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Gemeente Westland 

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

 

Betreft: Advies n.a.v. Aanpassing minimaregelingen Westland 2016  

 

 

Westland, 24 oktober 2016 

 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van uw verzoek aan de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) om 

een advies uit te brengen over de nota Aanpassingen Minimaregelingen Westland 2016 

volgt hieronder onze reactie. 

 

1. Nota Aanpassing Minimaregelingen 

 

De ASDW kan zich op hoofdlijnen vinden in de nota, zoals deze door het college is 

opgesteld. 

 

De nota gaat uit van de zelfredzaamheid van de burger en speelt in op de individuele 

situatie van de bijstandsgerechtigde en/of belanghebbende, zodat zij in onze 

maatschappij kunnen participeren. Tegelijkertijd is het verheugend dat u de middelen 

voor ondersteuning van de minima ook in het komende jaar wederom verruimt, o.a. door 

de referteperiode terug te brengen naar 2 jaar. 

Het door u breed uitgevoerde onderzoek geeft aan waar de regelingen tot problemen 

kunnen leiden, maar ook dat de communicatie m.b.t. de beschikbare regelingen 

verbeterd kan worden. De ASDW is positief over de voorgestelde maatregelen om de 

geconstateerde knelpunten te verbeteren. De aanbevelingen worden dan ook van harte 

ondersteund. 

 

Met betrekking tot punt 4.2.4 van de nota vragen wij ons af of er ook een mogelijkheid 

bestaat niet-digitaal een CAV af te sluiten, bv. middels een formulier. Want zoals bekend, 

is ongeveer 20% van de mensen niet computervaardig, zodat zij geen toegang hebben 

tot de website www.gezondverzekerd.nl.  

Tevens wordt in de nota geen toelichting gegeven m.b.t. de inzet van de website 

www.gezondverzekerd.nl in het proces. Er moeten nogal wat gegevens verstrekt worden, 

terwijl niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor deze site. De vraag is hoe de 

gemeente in dit geval de privacy van de aanvrager kan waarborgen. 
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2. Verordening Individuele Inkomenstoeslag. 

 

Met betrekking tot deze verordening heeft de ASDW de volgende opmerkingen/vragen: 

 

Artikel 1b Peildatum:  

U geeft aan dat de peildatum overeenkomt met de Meldingsdatum. Vanaf deze datum 

kan een toeslag gegeven worden voor de komende 12 maanden. De ervaring leert dat 

deze datum ieder jaar opnieuw vastgesteld wordt op basis van de melding voor dat jaar. 

Als men de aanvraag te vroeg doet, wordt deze echter afgewezen, waardoor de 

meldingsdatum steeds meer naar later in het jaar dreigt te verschuiven. Is het mogelijk 

dat jaarlijks de meldingsdatum van de eerste keer aangehouden wordt voor inwoners die 

ieder jaar deze toeslag aanvragen? Is aan te geven welke periode gehanteerd mag 

worden voor de indiening, voorafgaande aan de peildatum? 

 

Artikel 5 Hoogte IIT en verstrekking: 

Door de nieuwe wijze van berekening van de IIT zijn de toeslagen welke verstrekt 

worden fors hoger dan in het verleden en worden in één keer verstrekt. Hoe voorkomt u 

dat (een deel) van deze toeslag afgeroomd wordt door uw afdeling Belastingen teneinde 

de Gemeentelijke Belastingen te voldoen? Met name belanghebbenden aan wie de 

toeslag vóór 1 april uitgekeerd wordt, kunnen hiervan de dupe zijn. 

De afdeling Belastingen verwijst in dat geval naar art 2 lid 2d van de Uitvoeringsregels 

Invorderingswet 1990, waarbij het vrije vermogensbestanddeel op de lopende 

bankrekening berekend wordt.  

 

3. Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Individuele Inkomenstoeslag Westland 2016. 

 

Met betrekking tot deze gewijzigde beleidsregels heeft de ASDW de volgende 

opmerkingen: 

 

a. Artikel 9 Medische kosten 

Belanghebbenden kunnen onder voorwaarden via de gemeente een CAV afsluiten bij 

DSW. Zij die dit niet wensen, kunnen een tegemoetkoming krijgen. De ASDW vraagt zich 

af of deze vergoeding jaarlijks aangepast wordt, afhankelijk van de waarde van de CAV 

bij DSW.    

 

b. Artikel 20 Aanschaf van een computer 

Onder 20.3 wordt aangegeven wat onder een computer wordt verstaan. In de huidige tijd 

wordt door scholieren ook veel gebruik gemaakt van een laptop- of tablet-computer, 

terwijl ook soms een dure rekenmachine vereist is. Deze keuze is mogelijk afhankelijk 

van de school en het type onderwijs dat gevolgd wordt. Kan er, samen met de scholen en 

scholieren, onderzoek gedaan worden naar de meest gewenste configuratie? Is het 

mogelijk de leerling zelf te laten beslissen voor het gewenste type, waarbij de 

vastgestelde financiële grens niet mag worden overschreden? 
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4. Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Westland 2016. 

 

De ASDW kan zich op hoofdlijnen vinden in de beleidsregels, zoals deze door het college 

zijn opgesteld. De menselijke maat, een gedegen analyse en verminderde 

verwijtbaarheid zijn steeds weer van belang bij het wel of niet opleggen van een boete.  

 

Een opmerking wil de ASDW plaatsen bij artikel 7.2: 

Indien een lichte overtreding is vastgesteld, wordt een boete opgelegd van maximaal  

€ 340,--, terwijl er dan geen zienswijze naar voren kan worden gebracht door de 

belanghebbende. Wij vinden dat geen goede zaak en rekenen erop dat het college, indien 

door belanghebbende gewenst, toch de ingediende zienswijze meeweegt. 

Het alternatief is dat de belanghebbende bezwaar aantekent tegen het besluit, hetgeen 

een erg zware procedure is voor een lichte boete.  

 

De ASDW vraagt extra aandacht voor de kwetsbare positie van kinderen in geval er een 

boete wordt opgelegd. Zij mogen geenszins de dupe worden van onverantwoord gedrag 

van ouders of verzorgers. De raad rekent erop dat dit een zwaarwegend punt zal zijn in 

de afweging bij het vaststellen van de hoogte van de boete. 

 

Tot slot acht de ASDW een goede en op het niveau van de doelgroep afgestemde 

communicatie over enerzijds de wijzigingen en anderzijds de bedragen welke vanuit de 

bijstand vergoed kunnen worden, van groot belang. 

 

Indien gewenst, stellen leden van de ASDW zich beschikbaar voor praktische tips. 

  

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland, 

 

 

 

 

 

Theo Verhoeven 

Voorzitter 




