Gemeente Westland
Het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft:

Advies aanpassing computerregeling per 1-10-2021

Naaldwijk, 21 oktober 2021

Geacht College,
Op 9 september 2021 ontving de Adviesraad Sociaal Domein uw schrijven
met het onderwerp: “aanpassing beleidsregels bijzondere bijstand 2e wijziging”.
U geeft aan dat na de 1e wijziging 2021, waarin deze regeling uitgebreid werd voor
volwassen inwoners, 335 kinderen en volwassenen via deze regeling een computer hebben
mogen ontvangen. De ASDW is verheugd dat zoveel inwoners met een minimaal inkomen
van deze regeling gebruik hebben kunnen maken in deze bijzondere tijd van Covid-19.
Gebleken is echter dat de voorwaarden aangepast moeten worden om een aantal zaken
helderder te verwoorden welke per 1 oktober 2021 als “2e wijziging” in werking zijn
getreden.
Helaas is de ASDW niet om advies gevraagd m.b.t. deze voorgestelde wijzigingen. Als
reden wordt opgegeven een verminderde bereikbaarheid in de zomerperiode. Laat
duidelijk zijn dat dit niet de bereikbaarheid betreft van de ASDW. Zoals u meermaals heeft
ervaren, is de ASDW altijd bereid om snel op een gevraagd advies te reageren. Ook in de
zomerperiode.
Wat betreft de door u reeds per 1 oktober 2021 doorgevoerde aanpassingen, hier kunnen
we ons niet in vinden. Zoals u weet is de oorspronkelijke regeling opgezet om kinderen
van 4 tot en met 17 jaar van een computer te voorzien als zij opgroeien in een gezin
welke van een minimaal inkomen moet rondkomen.
Bij de eerste wijziging is dit, door de situatie m.b.t. Covid-19, uitgebreid voor volwassen
inwoners. Tevens worden vanaf dat moment de computers via de Westlandpas verstrekt
en geldt de voorwaarde dat er geen voorliggende voorziening is, waarbij de verstrekking
door een school of opleidingsinstituut als voorliggende voorziening gezien wordt.
De ASDW heeft toen met deze wijzigingen ingestemd en is content met het resultaat: veel
inwoners hebben hier gebruik van gemaakt.
Met betrekking tot de 2e wijziging heeft de ASDW de volgende bezwaren en/of
opmerkingen.
Ons belangrijkste bezwaar betreft het uitsluiten van kinderen in de basisschoolleeftijd,
waar de regeling eerder mede voor in het leven is geroepen. Ook deze kinderen, en zeker
de kinderen in de bovenbouw van de basisschool, hebben sociale activering en participatie
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in de samenleving nodig en zijn dus belanghebbende (Art. 21-2d). Door hen uit te sluiten
van deze regeling worden zij ernstig te kort gedaan om op een normale manier mee te
kunnen doen in dit digitale tijdperk.
U geeft aan dat de scholen het niet nodig vinden, maar een school verstrekt geen
computers aan leerlingen, zij stellen ze hooguit ter beschikking. En dan ook nog voor
gebruik op school en niet thuis, terwijl ook regelmatig Chromebooks worden ingezet welke
gebruikt worden voor de op school gangbare onderwijsprogramma’s.
Al met al een ernstige achteruitgang voor de kinderen in de basisschoolleeftijd, waarmee
de Adviesraad niet akkoord kan gaan.
Wij verzoeken u de wijziging in ieder geval voor kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs te heroverwegen en deze aan te passen.
Wat betreft artikel 21-2g, hierbij gaat de ASDW ervan uit dat de termijn van 5 jaar niet
geldt voor de eerste aanvraag van een computer, maar dat in dat geval getoetst wordt of
het inkomen de komende jaren op een laag niveau blijft. Dat bij een tweede aanvraag
naar de periode van 5 jaar gekeken wordt lijkt ons logisch.
Graag vernemen wij uw reactie op ons advies.
Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,

Nico van der Knaap
Voorzitter ASDW
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