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Gemeente Westland 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

Betreft:  Advies Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Individuele Inkomenstoeslag 2018 

 

 

Naaldwijk, 1 maart 2021 

 

 

Geacht College, 

 

Recent ontvingen wij van u bovengenoemde Beleidsregels met het verzoek om daarover 

advies uit te brengen. Tijdens ons overleg op 17 januari heeft Maryke Verheul deze 

beleidsregels toegelicht en de adviesvraag aan ons voorgelegd. De belangrijkste reden om 

de regels aan te passen is de verruiming m.b.t. ICT apparatuur, wat als noodzakelijk 

ervaren wordt vanwege de Covid-19 pandemie. 

 

De Adviesraad Sociaal Domein is positief over de voorgestelde aanpassingen. 

Wel zijn er vanuit de Adviesraad enige vragen ter verduidelijking, alsmede een 

aanbeveling. Dit betreft: 

 

Art. 16-5:  

- Er wordt niet aangegeven dat er Bijzondere Bijstand voor de OV-pas kan worden 

aangevraagd.  

- Het komt voor dat jongeren wegens onvoldoende kennis van de Nederlandse taal niet 

toegelaten worden op een VWO/HAVO in Westland en hiervoor o.a. naar Delft moeten.  

Dit geldt ook voor jongeren van 18 jaar en ouder die de Internationale Schakelklas 

(ISK) volgen in Delft en/of Den Haag. Worden deze reiskosten hiermee ook vergoed? 

 

Art. 20: 

- De aanvulling in dit artikel m.b.t. de gezinshereniging is onduidelijk. U gaat uit van de 

gezinssamenstelling per 1 januari. Dit betekent o.i. dat er voor nieuwe gezinsleden die 

in de loop van het kalenderjaar arriveren, geen Participatievergoeding kan worden 

aangevraagd in dat kalenderjaar. Dit is in tegenstelling met uw volgende zin waarin u 

dit wel als mogelijkheid aangeeft.  

Is dit duidelijker te verwoorden, ervan uit gaande dat de vergoeding wel beschikbaar is 

voor nieuwe gezinsleden?    

 

Art. 21:  

- Positief dat de 3-jaars voorwaarde verdwenen is, alsmede de verruiming voor 

volwassenen.  

- Opmerkelijk is dat uw toezegging d.d. 13 september 2018 om, naast een desktop en 

laptop, ook een tablet te vergoeden nog niet in de regels opgenomen blijkt. Wij 

verzoeken u dit alsnog in de regels op te nemen. 
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- In lid 2 wordt gesproken over “langdurig aangewezen op” een inkomen van max. 

120%. 

Dit wordt door de consulent bepaald, maar kan dit niet tot willekeur leiden bij de 

vaststelling of men van deze regeling gebruik kan maken?  

- Lid 5: Het gebruik van het woord ‘daarnaast’ kan verwarrend zijn: valt de aanschaf van 

een printer e.d. binnen het bedrag van € 500,=? Zo nee, is er dan een richtbedrag 

voor de aanschaf van een printer? 

- In lid 6 is aangegeven dat per 4 jaar een computer kan worden aangeschaft.  

Het NIBUD hanteert momenteel als gebruikstermijn voor een computer 5 jaar. De 

Adviesraad adviseert de termijn van 5 jaar in de Beleidsregels op te nemen.  

 

Wat betreft het Besluit van B&W wat bijgesloten is, hierin wordt bij C. nog gesproken van 

het SKT i.p.v. JGZ ZHW, zoals in de Beleidsregels. 

 

Graag vernemen wij uw reactie op ons advies. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,  

 

 

 

 

 

Nico van der Knaap 

Voorzitter ASDW 

 

 


