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ONDERWERP
- 8 DEC. 2022Uw advies over inflatiecorrectie regelingen

bijzondere bijstand

Geachte leden van de ASDW,

Op 27 oktober 2022 ontvingen wij uw advies over inflatiecorrectie regelingen bijzondere bijstand.
We waarderen het zeer dat u aangeeft positief te zijn over de wijze waarop wij de regelingen
bijzondere bijstand uitvoeren.

U denkt daarbij ook actief met ons mee. Zo heeft u in 2020 en 2021 geadviseerd over de
aanpassingen voor de producten Buitenkleding en Fiets van het Kindpakket en de wijziging van de
Computerregeling.

Onze minimaregelingen zijn gebaseerd op de volgende regelingen:
Bijzondere Bijstand en Individuele inkomenstoeslag 2018

Verordening sociale participatie en de Nadere regels omtrent Sociale Participatie Kinderen
Westland (Kindpakket)

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015

Uw constatering dat de regelingen al jaren niet zijn geindexeerd is terecht. Onze regelingen
bevatten hiervoor geen reguliere bepalingen. Er was overigens ook nog geen dringende noodzaak
om de bedragente indexeren omdat de bedragen een tegemoetkoming in de kosten zijn waarbij
het niet bedoeling is om volledig kostendekkend te zijn. Tot 2021 was de inflatie ook niet zo hoog.
Wehoren overigens ookal landelijke signalen dat de gestegen kosten en inflatie leiden tot een
lagere maatschappelijke participatie van mensen met een laag inkomen.
Dat willen we voorkomenen zullen daarom per 1 januari 2023 de regelingen aanpassen.

We hebben besloten om naar aanleiding van uw advies voor 2023 het volgende te wijzigen:

Sociale participatie volwassenen:

De jaarlijkse bijdrage wordt verhoogd met € 32 en is in 2023 € 325 per jaar

Gemeentepolis:

Voor de gemeentepolis vervangen we de jaarlijkse € 100 uitbetaling aan deelnemers door een
hogere korting op de maandelijkse premie. En daarbij geven we op de premie van de meest
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uitgebreide verzekering (Westland AVtop ) een extra korting van € 10 per maand.
Westimuleren daarbij dat de verzekerde het wettelijk eigen risico voortaan gespreid gaat betalen.
De verzekerden zien de premie in de polis 2023 die DSW aan henheeft verzonden. Zij ontvangen
hierover ook een brief van de gemeente.

Kindpakket:

- Verhoging van de bijdrage voor de contributies sport, toneel en kunst met € 25 per jaar;
- Toevoeging van een bijdrage voor overblijfgeld basisonderwijs van € 90 per jaar;

Daardoor houden de ouders en ook de scholen meer over voor andere uitgaven;

- De zwempakketten worden eenvoudiger en krijgen een langere looptijd;

- Toegevoegd wordt een zwempakketvoor de leerlingen van de schakelklas.

Ook hebben wevastgelegd dat we het Kindpakket verstrekken aan belanghebbendendie een
leefgeld uitkering krijgen (zoals de ontheemde Oekrainers en statushouders).

Zij krijgen net zoals bijstandsgerechtigden het Kindpakket toegekend zonderdat zij daarvoor een
aanvraag hoeven in te dienen.

We hebben tegelijkertijd ook een aantal aanpassingen verwerkt die de uitvoering en de
communicatie vergemakkelijken en de rechtmatigheid verbeteren.

Individuele inkomenstoeslag

U verzocht ons ook om de tarieven voor de inkomenstoeslag aan te passen.

Hiervoor is een besluit van de gemeenteraad voor nodig. Dat voorstel wordt voorbereid.

Uw advies van 27 oktober 2022 zullen wij bij dit raadsvoorstel voegen.

Zodra de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen, zullen wij u dit mededelen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
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