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Betreft: Verordening Sociale Participatie Kinderen Westland  

  Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Individuele Inkomenstoeslag Westland 2018   

 

 

Westland, 16 april 2018 

 

 

Geacht College, 

 

Op 13 maart 2018 verzocht u de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) om een 

advies uit te brengen over de 

- Verordening Sociale Participatie Kinderen Westland en de 

- Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Individuele Inkomenstoeslag Westland 2018. 

 

De Adviesraad kan instemmen met de Verordening Sociale Participatie Kinderen.  

De raad is content dat ook de kinderen waarvoor een Pleegzorgvergoeding verstrekt 

wordt nu in aanmerking kunnen komen voor het Kindpakket.  

Tevens positief wordt het feit ervaren dat bij de gemeente bekende bijstandsgerechtigde 

gezinnen of gezinnen in een schuldsaneringtraject geen aanvraag meer behoeven te 

doen, maar direct gebruik kunnen maken van het Kindpakket.  

Wel vraagt de Adviesraad aandacht voor gezinnen die digitaal minder vaardig zijn, wat 

een flink deel van de doelgroep is. Dit kan onder andere door middel van folders bij de 

salarisstrook, advertenties in Huis-aan-Huis-bladen of via de WOS en kennis over dit 

onderwerp bij de Buurt Informatie Punten (BIP’s). Hierdoor zullen hopelijk meer gezinnen 

gebruik maken van het Kindpakket dan tot nu toe gebeurt. 

 

De Adviesraad kan tevens instemmen met Beleidsregels Bijzondere Bijstand en 

Individuele Inkomenstoeslag. 

Uit de oplegmemo begrijpen wij dat de aanpassingen veelal formeel van aard zijn en 

noodzakelijk door veranderingen in wet en/of regelgeving. 

Aandacht vragen we voor Artikel 10.5, waarbij 6% van de bijstandsnorm gesteld wordt 

als reserveringscapaciteit voor duurzame goederen, hetgeen ongeveer € 50,= per maand 

zou betekenen. In de praktijk blijken de kosten voor wonen en energie sterk afhankelijk 

te zijn in welk type woning men woont. Afhankelijk van de hoogte van de huur, de 

leeftijd van de woning en het energielabel kan dit oplopen tot wel € 100,= netto per 

maand. De Adviesraad ziet gaarne dat bij een aanvraag voor een lening/tegemoetkoming 

voor duurzame gebruiksgoederen hier rekening mee wordt gehouden bij de vaststelling 

van de reserveringscapaciteit. 

 

In Artikel 15.1 wordt gesproken van ‘doelgroepkinderen’, waarbij in eerste instantie 

onduidelijk is welke groep hiermee bedoeld wordt. Na nader overleg met uw medewerker 

lijkt het beter hier te spreken over kinderen, zonder quote. Het betreft blijkbaar alle 

kinderen die vanuit het CJG in aanmerking komen voor deze bijdrage.  
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Het is positief dat de verhoging met betrekking tot de verstrekking van een computer nu 

formeel is vastgelegd. Wel vragen wij u om ook een tablet als computer te zien en deze 

toe te voegen aan de apparatuur, genoemd in Artikel 21.3. Vooral op middelbare scholen 

wordt een tablet vaak als gereedschap gezien en kan een leerling niet zonder.  

 

We willen er op aandringen de aanpassingen van de Verordening en Beleidsregels helder 

en in begrijpelijke taal naar de diverse doelgroepen te communiceren. Dit kan het 

gebruik van de bestaande regelingen hopelijk vergroten. 

 

Wij zien uw reactie graag binnen 6 weken tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland, 

 

 

 

 

 

Theo Verhoeven 

Voorzitter 


