
Aan de Adviesraad Sociaal
T.a.v. de heer Verhoeven
Postbus 1 50

2670 AD NAALDWIJK

Domein Westland

Geachte heer Verhoeven,

op 24 oktober 2016 hebben wij uw reactie ontvangen op het door ons gevraagde advies op de

Nota tot aanpassing van de minimaregelingen, de Verordening lndividuele lnkomenstoeslag,

Beleidsregels Bijzondere Bijstand en de Beleidsregels Bestuurlijke Boete.

Wij danken u hartelijk voor het uitgebrachte advies'

lnzake de Beleidsregels Bestuurlijke Boete heeft u reeds van ons een reactie ontvangen.

Ten aanzien van de Nota tot aanpassing van de minimaregelingen en de Verordening lndividuele

lnkomenstoeslag heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Zodra deze stukken opnieuw ter

besluitvorming worden geagendeerd en zijn vastgesteld, zullen wij hierop alsnog een reactie ge-

ven.

Met deze brief reageren wij op uw vragen naar aanleiding

stand en lndividuele lnkomenstoeslag Westland 2016'

Ten aanzien van artikel 9 Medische Kosten vraagt uw

vergoeding via TPAZ wordt aangepast aan de waarde

van de Beleidsregels Bijzondere Bij-

Adviesraad of de jaarlijkse premie
van de CAV Westland bij DSW.

oo
o)

De premievergoeding van de TPAZ wordt inderdaad jaarlijks gelijk getrokken aan de pre-

miehoogte van de AV-Standaard van de CAV Westland'

Ten aanzien van artikel 20 Aanschaf van een computer vraagt uw Adviesraad of het mo-

gelijk is om binnen een vastgestelde financiële grens door belanghebbende zelf te laten

beslissen voor welk leermiddel het budget wordt ingezet.
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Artikel 2a l ]al ruimte om binnen de vergoeding van € 500 een computer (desktop of een lap-

top) en daarnaast een monitor, toetsenbord, muis en printer aan te schaffen'

De bestemming van de bijzondere biistand is hiermee beperkt tot deze leermiddelen omdat dit de

meest voorkomende kosten zijn voor schoolgaande kinderen-

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd'

Burg ster en wethouders van Westland,

etaris,

Bee k J. van der Ïak

Hooga chtend,

de burgemeester,


