
Adviesraad Sociaal Domein Westland
p/a Zalmstreek 21

3192 MC HOOGVLIET

ZAAK /PROJECINR

CLUSTER
Beleid

DOCUIVlENTNR

21-0312847

TELEFOONNUi,4i/ER
(01 74) 672 056

Postadres:
Postbus 150
2670 AD Naaldwiik
Bezoekadres:
Laan van de Glazen Stad 1

2672 ÍA Naaldwijk
r 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeenlewestland nl

I www gemeentewestland nl

BIJLAGE(N)

DATUM VERZONDEN

I I N0V. 2021

UW BRIEF
21-10-2021

CONTACTPERSOON
l\il C Verheul

UW KENI\,l!ERK

dl
oO
a
I
(,
J

ONDERWERP
reactie advies computerregeling en
uitnodiging

Geachte leden van de ASDW,

U reageerde op 21 oktober 2021 op onze brief van 9 september 2021 waarmee wij u informeerden

over aanpassing van de beleidsregels bijzondere bijstand 2e wijziging 2021.De aanpassing betrof
met name de wijziging van de computerregeling. Deze wijziging is gedurende de zomerperiode in

een kort tijdbestek opgesteld.,
We hebben ervoor gekozen om direct na het reces over dit voorstel te besluiten. De ruis die er de

afgelopen maanden over de regeling was ontstaan maakte een snelle aanpassing nodig.

We hebben daarbij de afweging gemaakt om computers te verstrekken daar waar het nu het hard-

ste nodig is. Dat is bij de volwassenen, middelbare schoolleerlingen en ouderen.

U verzoekt ons om de keuze te heroverwegen zodat in ieder geval kinderen uit de bovenbouw van

het basisonderwijs weer in aanmerking komen voor de computerregeling. We zien daarvoor geen

aanleiding en zullen dat toelichten.

Tijdens de corona lockdown was verstrekking aan basisschoolleerlingen wenselijk.
We hebben het basisonderwijs gepolst en sinds de kinderen weer naar school kunnen, hoeven zij

niet noodzakelijkerwijs thuis over een computer te beschikken.
Zoals u ook vermeldt in uw reactie hebben vele basisschoolkinderen uit gezinnen met een

minimum inkomen al een computer in 2021 ontvangen. We verwachten dat zii dus nu al een com-
puter hebben. Ook is het mogelijk dat de ouder voor zichzelf een computer aanvraagt waar dan

het kind gebruik van kan maken. (dat was voor 2021 niet mogelijk).
Ook is per 1 april 2021 de voorwaarde vervallen dat er maximaal 1 computer per gezin kon wor-
den aangevraagd.

ln de afsluiting merkt u op dat er voor artikel 21 lid 2 onder g een toelichting nodig is. Deze bepa-
ling heeft als doel om bij een aanvraag te beoordelen of er niet in de afgelopen 5 jaren al een

computer is verstrekt om stapeling te voorkomen. We beoordelen bij een aanvraag niet het inko-
men over de komende jaren maar of er sprake is van een langdurig laag inkomen in het verleden
waardoor iemand niet zelf een computer heeft kunnen aanschaffen.
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De aangepaste regeling is ingegaan op l oktober 2021 , we houden de reacties in de gaten'

Als u reacties ontvangt van ouders dan ontvangen wij die ook graag

We hechten zeer aan uw adviezen en betrekken u graag bij het ontwikkelen van beleid

Daarom kondigen wij ook aan dat u een uitnodiging kunt verwachten voor een bijeenkomst op

maandagavond 13 december 2021. Op die avond hopen we samen met onder meer het diaconaal

platform en schuldhulpmaatje, ideeën naar voren te brengen over de opgave voor de gemeente

wat betreft de aanpak van geldzorgen, het bevorderen van financiële zelfredzaamheid en ieders

bijdrage daarin

We hopen dat wij u hiermee voldoende hebben ge'Ínformeerd'
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