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Op 11 maart 2021 hebben wij u geïnformeerd over de verwerking van uw advies in de
BeÍeidsregels Bijzondere Bijstand en lndividuele lnkomenstoeslag, 1e wijziging 2021 (BBllT 2018)
(onze brief met kenmerk 21 -0093643)

De belangrijkste wijziging bij de 1e wijziging 2O21 was de uitbreiding van de computerregeling
voor kinderen en het introduceren van de computerregeling voor volwassenen (vanaf 1 juli).
De uitbreiding voor kinderen was nodig vanwege het onderwijs dat thuis plaats vond tijdens de
coronacrisis.

De afgelopen maanden hebben 225 kinderen en 110 volwassenen hiermee een computer via
Westlandse computerwinkels ontvangen.
Sinds de computerregeling voor volwassenen is opengesteld is gebleken dat de voorwaarde die
we stelden, dat er maximaal 3 per gezin mochten worden verstrekt, knellend was.
Ook veroorzaakte de voorwaarde dat er geen computer in het gezin aanwezig mocht zijn veel ruis.
Dat was voor ons aanleiding om de computerregeling aan te passen.
Deze aanpassingen treden in werking op 1 oktober 2021 -

Het was nodig om snel de regeling aan te passen en duidelijker te maken. Door de verminderde
bereikbaarheid tijdens de zomerperiode is uw raad niet vooraf om advies gevraagd.
Wij kunnen u hierbij wel geruststellen dat we op de ingediende aanvragen besluiten genomen
hebben in het voordeel van de klant.

Graag lichten we de wijziging op de computerregeling toe.
Voortaan maken we geen onderscheid meer tussen kinderen en volwassenen. Het door ons ge-
stelde maximum van 3 computers per gezin komt ook te vervallen.
De minimumleeftijd van 4 jaar gaat naar leeftijd middelbare school. Tijdens de corona Lockdown
was verstrekking aan basisschoolleerlingen wenselijk. Vanuit het basisonderwijs is aangegeven
dat sinds de kinderen weer naar school kunnen, zij niet noodzakelijkerwijs thuis over een compu-
ter hoeven te beschikken.
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De bepaling dat de aanvrager met een verklaring moet aantonen dat er vanuit de onderwijsinstel-
ling een computer is verstrekt, is vervallen. ln de praktijk bleek namelijk dat nagenoeg alle aan-

vragers hieraan voldeden.

Voortaan hanteren we de volgende eenvoudige voorwaarden voor de computerregeling (artikel 21

BBilT 2018):
- Het inkomen is 3 jaar of langer lager dan 120o/o van de normbedragen Participatiewet;
- De aanvrager verklaart dat de computer nodig is voor het volgen van middelbaar onderwijs,

sociale activering of participatie in de samenleving;
- Er is niet al eerder een computer toegekend vanuit bijzondere bijstand, of dat is langer dan

5 jaar geleden;
- Studenten die recht hebben op studiefinanciering en kinderen tot en met de basisschool zijn

uitgesloten van de computerregeling;
- gehuwdenlpartners worden geacht gebruik te kunnen maken van dezelfde computer, aan hen

wordt gezamenlijk maximaal één computer verstrekt.

Ook hebben we van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal kleinere aanpassingen op

te nemen in de beleidsregels BBIIT 2018- Dit zijn redactionele aanpassingen en aanpassingen die
aansluiten op de uilvoeringspraktijk.
We kunnen u hiervan een overzicht verstrekken. De geconsolideerde beleidsregels worden gepu-
bliceerd op www.overheid.nl en op officiële bekendmakingen,

Tenslotte melden we u dat we het tarief van de fiets uit het kindpakket hebben verhoogd van

€ 300 naar € 500. Daardoor is er weer voldoende keuze vrijheid voor de kinderen.

We gaan ervan uit dat u kunt instemmen met de wijze waarop wij de beleidsregels hebben aange-
past en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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