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Inleiding
Iedere Nederlander heeft in beginsel recht op een inkomen ter hoogte van de (voor de
belanghebbende(n) geldende) algemene bijstandsnorm. Bedoeld inkomen kan een uitkering
zijn maar ook een inkomen uit arbeid. Met dit inkomen kan worden voorzien in de algemene
kosten van het bestaan. In aanvulling op dit inkomen kan recht bestaan op bijzondere
bijstand als er sprake is van bijzondere noodzakelijke kosten waarin niet kan worden
voorzien uit de uitkering of uit een hieraan qua hoogte gelijk inkomen.
Met het in werking treden van de Wet werk en bijstand (WWB) zijn er veranderingen
opgetreden in de mogelijkheden van het verlenen van bijzondere bijstand. In 2005 zijn de
beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Voorst vastgesteld. Het terrein van bijzondere
bijstand is uiteraard vanaf 2005 in beweging gebleven. Veranderingen en maatschappelijke
ontwikkelingen vragen om actualisering en aanpassing van het beleid op onderdelen. In
deze beleidsregels zijn kaders neergelegd ten aanzien van het bijzondere bijstand in de
gemeente Voorst.

1.

DE WIJZE VAN VASTSTELLING

Grondslag
De wettelijke grondslag voor bijzondere bijstand ligt in de Wet werk en bijstand en meer
specifiek: hoofdstuk 4 aanvullende inkomensondersteuning, artikel 35 en hoofdstuk 2
rechten en plichten, de artikelen 13 tot en met 18.
Vermogen
Bij het vaststellen van de vermogensvrijlating wordt aangesloten bij artikel 34 WWB.
Vermogen in eigen woning
In het geval dat de overwaarde in een eigen woning meer bedraagt dan de vrij te laten
bedragen, geldt dat als de bijzondere bijstand op jaarbasis (draagkrachtjaar) minder
bedraagt dan het (maandbedrag van het) netto minimumloon (artikel 50 lid 2 sub a wwb), de
bijstand om niet wordt verstrekt.
Is de bijzondere bijstand meer dan het genoemde minimumloon dan wordt de bijstand bij de
tegeldemaking van het vermogen teruggevorderd o.g.v. artikel 58 lid 1 f1 WWB.
Dit is een administratieve drempel; m.a.w.: als de bijstand meer bedraagt dan het hiervoor
genoemde bedrag van het minimumloon, dan wordt de volledige bijstand teruggevorderd.
Drempelbedrag
Het drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 tweede lid WWB wordt niet toegepast.
Draagkracht individuele bijzondere bijstand
Bij de vaststelling van het inkomen worden de artikelen 31 t/m 33 WWB toegepast.
Draagkracht is al het netto inkomen op jaarbasis boven 100% van de toepasselijke
bijstandsnorm.
Er is geen draagkracht bij:
- een inkomen tot 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm, eventueel vermeerderd met
het verschil tussen de toepasselijke maximale huurtoeslag bij een minimum inkomen en
de daadwerkelijk toegekende huurtoeslag;
- schuldhulpverlening of toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen
De draagkracht is
10% van het inkomen tussen de 120% en 150% van de toepasselijke bijstandsnorm
50% van het inkomen tussen de 150% en 200% van de toepasselijke bijstandsnorm
100% van het inkomen boven de 200% van de toepasselijke bijstandsnorm
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In het geval er sprake is van bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag is de
draagkracht 100% van het inkomen boven de toepasselijke bijstandsnorm.
Draagkrachtperiode
De draagkrachtperiode is primair 12 maanden en gaat in op de eerste dag van de maand
waarin bijzondere bijstand wordt aangevraagd.
De draagkrachtperiode kan worden afgestemd op de aard van de bijstand.
Draagkracht bij periodieke bijzondere bijstand wordt per maand verrekenend.
Bij samenloop van periodieke en incidentele bijzondere bijstand wordt de draagkracht bij
voorrang met de periodieke bijzondere bijstand verrekend.
Onvoldoende betoond besef van verantwoordelijkheid
Bij aantoonbaar en toerekenbaar tekort schietend besef van verantwoordelijkheid wordt de
bijstand
- geheel of gedeeltelijk toegekend in de vorm van een lening en/of
- geheel of gedeeltelijk geweigerd
Aflossingscapaciteit en aflossingsduur
Leenbijstand wordt afgelost in maximaal 36 maandelijkse termijnen. De maandelijkse
aflossing bedraagt 6% van de toepasselijke bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag.
2.

INDIVIDUELE BIJZONDERE BIJSTAND

a.
Algemeen
Bij individuele bijzondere bijstand moet er sprake zijn van voor de persoon in zijn
(bijzondere) omstandigheden gelegen, bijzondere en noodzakelijke kosten, welke niet uit
eigen middelen betaald kunnen worden. De mogelijkheden van individuele bijzondere
bijstand zijn in deze beleidsregel niet uitputtend weergegeven. Dit betekent dat ook voor
andere dan in deze beleidsregel genoemde kosten deze individuele bijzondere bijstand
mogelijk kan zijn. Het betreft hier steeds aanvragen die worden getoetst aan de noodzaak
van de kosten in relatie tot de omstandigheden van de persoon.
Bijzondere bijstand kenmerkt zich ook door de maatwerkgedachte. Hieruit volgt dat
gemotiveerd kan worden afgeweken van periodiciteit, hoogte vergoeding, en dergelijke, als
persoonlijke omstandigheden hiertoe noodzaken
b.

De vaststelling

Bijzondere bijstand bij hogere algemene kosten:
Bijzondere bijstand wordt in een aantal gevallen verstrekt voor hogere algemene kosten als
gevolg van de bijzondere omstandigheden van de persoon (bijvoorbeeld aangewezen zijn op
maaltijdvoorziening, duurdere schoenen, extra kledingslijtage en dergelijke).
Als bijzondere bijstand wordt verstrekt voor kosten als gevolg van hogere algemene kosten
van het bestaan, wordt de bijstand alleen verstrekt voor de meerkosten. Voor het vaststellen
van de algemene kosten wordt uitgegaan van de algemene kosten als genoemd in de Nibudprijzengids.
Voorliggende voorziening en medische kosten:
Als voorliggende voorziening wordt aangemerkt de basiszorgverzekering en een gemiddelde
aanvullende zorgverzekering zoals de Plus-verzekering van Salland Verzekeringen of een
daarmee vergelijkbare verzekering (bij een andere zorgverzekeraar).
Voor het deel van de kosten dat voor rekening blijft van de verzekerde (de eigen bijdrage)
kan bijstand worden verleend.
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Als de kosten meer bedragen dan het door de zorgverzekeraar genoemde maximum bedrag
waarover de vergoeding wordt berekend, of als de in de verzekering genoemde maximale
tijdsduur of aantal behandelingen wordt overschreden, moet de medische noodzaak worden
beoordeeld.
Voor kosten die voortvloeien uit het ontbreken van een gemiddelde aanvullende verzekering
wordt geen bijstand verleend.
Een medische noodzaak wordt in principe aanwezig verondersteld als de zorgverzekeraar
een vergoeding toekent. In geval van twijfel over de noodzaak van de kosten wordt medisch
advies gevraagd bij een onafhankelijk adviseur.
Als kosten op grond van financiële (budgettaire) overwegingen zijn uitgesloten van een
voorliggende voorziening kan bijzondere bijstand worden verleend.
Reserveren voor verhuis- en inrichtingskosten
Het door reservering te betalen eigen deel wordt berekend over het aantal maanden dat is
verstreken vanaf het moment dat de verhuizing bekend was. Dit met een maximum van 36
maanden.
Reserveringscapaciteit
De reserveringscapaciteit bedraagt:
- 0 % als er sprake is van schuldhulpverlening en/of WSNP
- 6 % van het inkomen van het inkomen tot 120% van de toepasselijke norm;
- 50 % van dat deel van het inkomen wat hoger is dan 120% van de toepasselijke
bijstandsnorm.
Aanvragen
Bijzondere bijstand wordt aangevraagd vooraf of direct (d.w.z. binnen één maand) nadat de
kosten zijn ontstaan.
Indexering van bedragen
De in deze beleidsregels genoemde bedragen voor maximale bijstand voor
- dieetkosten
- kosten bewassing en kledingslijtage
worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd conform het percentage als genoemd in het
WWB-handboek van Schulinck.

c.

Kostensoorten

1.

algemene kosten

Overbruggingsbijstand
Bijzondere bijstand kan worden verstrekt ter overbrugging van een periode waarover pas op
een later moment een inkomen wordt ontvangen en betrokkene op het moment van
aanvraag over geen enkel middel van bestaan kan beschikken.
De bijstand bedraagt maximaal het maandbedrag van de voor betrokkene geldende
bijstandsnorm (exclusief v.t) De bijstand wordt verstrekt in de vorm van leenbijstand als
bedoeld in artikel 48 lid 2 sub a van de wet.
Levensonderhoud van zelfstandig wonende 18 t/m 20 jarigen
Voor deze doelgroep kan bijzondere bijstand worden verleend voor algemene kosten van het
bestaan als er een noodzaak voor zelfstandige huisvesting is en terugkeer naar de ouder(s)
redelijkerwijs niet mogelijk is.
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De bijstand bedraagt het verschil tussen de norm die voor de jongere van toepassing is en
de norm/toeslag voor 21-65 jarigen, waarbij in het geval van een alleenstaande de toeslag
voor een 21 jarige van toepassing is. De bijstand is exclusief vakantietoeslag.
De bijstand wordt niet verhaald op de ouder(s).
Reiskosten wegens bezoek aan een in een inrichting verblijvend familielid:
Voor de reiskosten vanwege bezoek aan familie in een (penitentiaire) inrichting kan
bijzondere bijstand worden toegekend als de inrichting gelegen is op een afstand van meer
dan 30 kilometer (enkele reis) van de woonplaats.
De bijstand kan worden toegekend bij een verblijf langer dan vier weken en gaat in na deze
vier weken.
De bijstand wordt bepaald op basis van de goedkoopste vorm van vervoer en
- 2 bezoeken per week bij 1e graad familie
- 1 bezoek per week bij 2e graad
- 1 bezoek per 3 weken 3e graad
De bijstand voor kosten van bezoek aan een eerstegraads familielid in een ziekenhuis wordt
vastgesteld op basis 5 bezoeken per week.
In het geval van het vervoer per auto bedraagt de bijstand het bedrag per kilometer zoals
gehanteerd door de belastingdienst als maximale onbelaste reiskostenvergoeding door
werkgevers.
Reiskosten specialistenbezoek:
Voor de kosten van specialistenbezoek kan bijzondere bijstand worden toegekend voor
zover
• de kosten niet worden vergoed door de zorgverzekeraar en
• geen beroep gedaan kan worden op een WMO-voorziening.
• het gaat om een noodzakelijk bezoek aan een specialist/arts buiten de regio
Stedendriehoek
De bijstand wordt toegekend naar de goedkoopst adequate vervoersvorm. Deze vorm kan
mede bepaald worden door een medische noodzaak. Bijzondere bijstand voor vervoer per
taxi wordt alleen toegekend als openbaar vervoer en eigen vervoer op medische gronden
onmogelijk is.
Als vervoer per auto aan de orde is bedraagt de bijstand het bedrag per kilometer zoals
gehanteerd door de belastingdienst als maximale onbelaste reiskostenvergoeding door
werkgevers.
Reiskosten i.v.m. studie van kinderen jonger dan 18 jaar
De Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) is weliswaar een
voorliggende, maar geen passende en toereikende voorziening voor reiskosten die verband
houden met de studie van schoolkinderen.
Daarom kan bijstand worden verleend voor de reiskosten van ten laste komende kinderen tot
18 jaar in het voortgezet onderwijs, voor zo ver de reiskosten betrekking hebben op het
volgen van een opleiding buiten de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, op basis van de
goedkoopste vorm van openbaar vervoer. Afstanden binnen dit gebied worden geacht per
fiets te kunnen worden afgelegd.
De bijstand bedraagt 75% van de vastgestelde reiskosten; de resterende 25% wordt geacht
te worden vergoed op grond van de WTOS.
Toeslag voormalige eenoudergezinnen
Wanneer het jongste kind in een eenoudergezin de leeftijd van 18 jaar bereikt en de
bijstandsnorm wordt gewijzigd in die voor een alleenstaande, kan vanaf dat moment en
zolang belanghebbende voor algemene bijstand in aanmerking komt, gedurende maximaal 9
maanden bijzondere bijstand worden verleend voor het verschil tussen beide normen,
exclusief vakantie-uitkering. De bijstand wordt per maand betaald en bedraagt gedurende de
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eerste 3 maanden 75% van het verschil, de tweede 3 maanden 50% van het verschil en de
laatste 3 maanden 25% van het verschil (gebaseerd op de normen op de datum van ingang
van de bijstand).
Uitvaartkosten
Voor de voor rekening van een nabestaande komende de noodzakelijke kosten van een
uitvaart kan bijzondere bijstand worden verleend voor zover de kosten niet uit de
nalatenschap, een daarvoor bedoelde verzekering of speciaal daarvoor gereserveerde
middelen, betaald kunnen worden.
Als noodzakelijke kosten worden beschouwd de kosten van: leges overlijdensakte,
rouwkaarten, werkzaamheden van de uitvaartverzorger, een eenvoudige kist, een rouwauto,
opbaren in rouwcentrum, dragers, eenvoudige koffietafel, grafrechten (voor een algemeen
graf, niet voor een graf in eigendom), eenvoudige grafzerk.
Als niet noodzakelijke kosten worden beschouwd:
Rouwadvertentie naast kaarten, kosten eredienst en/of kosten die voortvloeien uit culturele
en religieuze achtergrond.
Maaltijdvoorziening
Voor de noodzakelijke kosten van een warme maaltijdvoorziening kan bijzondere bijstand
worden verleend, onder aftrek van de gemiddelde kosten van een warme maaltijd, zoals
opgenomen in de tabel “kosten van voeding per persoon per dag” van een vrouw van 14 65 jaar, in de Nibud-prijzengids.
2.

medische kosten

Voor alle kosten geldt de Plus-verzekering van Salland Verzekeringen of een daarmee qua
vergoeding vergelijkbare aanvullende zorgverlening als voorliggende voorziening.
Batterijen hoortoestellen:
Voor batterijen van hoortoestellen kan bijzondere bijstand worden toegekend. De bijstand
wordt toegekend op basis van het gebruik van één batterij per 2 weken per hoortoestel. De
hoogte van de bijstand is gebaseerd op de gemiddelde prijs van de meest gebruikte batterij
(“type 13”) en bedraagt € 0,50 per batterij.
Bril/Brilmonturen/Contactlenzen:
De bijstand voor een bril bedraagt maximaal € 50,00 voor een montuur, vermeerderd met het
bedrag van de kosten van de glazen, waarbij deze kosten voor enkelvoudige glazen
maximaal € 60,00 per glas bedragen en voor multifocale glazen maximaal € 95,00 per glas.
Voor een bril wordt maximaal éénmaal per twee jaar bijzondere bijstand toegekend.
De periodiciteit van bijzondere bijstand voor vervanging van glazen kan afwijkend worden
vastgesteld bij een (medische) noodzaak.
Bijzondere bijstand voor contactlenzen bedraagt maximaal het bedrag dat voor een bril
(montuur en glazen) wordt verstrekt, eveneens maximaal eenmaal per twee jaar (afwijkend
bij een medische noodzaak).
Als het een brilmontuur betreft voor een persoon tot 18 jaar kan éénmaal per jaar bijstand
voor een montuur worden vergoed.
Als het een montuur betreft voor een persoon tot 14 jaar kan van de periodiciteit worden
afgeweken als een montuur te klein, gebroken of onherstelbaar beschadigd is. De noodzaak
bepaalt in deze gevallen de periodiciteit.
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Hoortoestel
Er kan bijzondere bijstand worden verleend voor de wettelijke eigen bijdrage, dit is 25% van
de kosten van het geïndiceerde hoortoestel, waarbij de resterende 75% valt onder de
vergoeding van de basisverzekering.
Dieetkosten
Bijzondere bijstand kan worden verleend voor de meerkosten als gevolg van het volgen van
een medisch noodzakelijk dieet. De meerkosten worden bepaald aan de hand van de
bedragen die zijn opgenomen in de Prijzengids van het Nibud.
Eigen bijdrages WMO en AWBZ
Voor de kosten van de eigen bijdrage huishoudelijke verzorging (WMO), de eigen bijdrage
voor zorg zonder verblijf (AWBZ) en de lage eigen bijdrage bij verblijf in een instelling
(AWBZ) kan bijzondere bijstand worden verleend.
Leges GPK
Er kan bijzondere bijstand worden verleend voor de leges die verschuldigd zijn voor het
aanvragen van een Gehandicaptenparkeerkaart. De bijstand kan alleen worden verleend in
het geval dat de GPK daadwerkelijk wordt toegekend.
Extra kosten van bewassing en kledingslijtage
Als er door uitzonderlijke omstandigheden sprake is van beduidend hogere kosten van extra
kledingslijtage en bewassing, kan voor deze kosten bijzondere bijstand worden verleend
De bijstand wordt vastgesteld aan de hand van de bedragen zoals opgenomen in de
geïndexeerde GMD-lijst
Orthopedische schoenen:
Voor de eigen bijdrage in de kosten van orthopedische schoenen kan bijzondere bijstand
worden toegekend. Omdat de kosten van schoenen behoren tot de algemene kosten van het
bestaan wordt op de eigen bijdrage een bedrag conform de richtlijn van het Nationaal
instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in mindering gebracht als zijnde algemeen
gebruikelijke kosten.
Pedicure
Voor een pedicurebehandeling kan bijzondere bijstand worden toegekend voor maximaal
één behandeling per zes weken.
Tandheelkundige hulp
Bijzondere bijstand voor tandheelkundige hulp kan worden verleend voor zover het kosten
betreft welke op basis van de Plus-verzekering of een vergelijkbare verzekeringsvorm
worden vergoed, maar als gevolg van overschrijding van de maximale vergoeding of
gedeeltelijke vergoeding van de kosten voor eigen rekening komen. De bijstand bedraagt per
kalenderjaar maximaal € 1.000,00 onder aftrek het bedrag dat uit de Plus-verzekering of
een daarmee vergelijkbare verzekering kan worden vergoed.
In ieder geval als het gaat om kosten van kronen, bruggen en implantaten wordt bijstand niet
eerder verleend dan nadat de medische noodzaak van deze voorzieningen vaststaat.

3.

woonkosten

Energiekosten
Als de woning om medische redenen extra verwarmd moet worden, kan voor de
aantoonbare hogere kosten van energieverbruik bijzondere bijstand worden verleend. De
medische noodzaak moet vaststaan en de kosten moeten de gemiddelde kosten voor
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energieverbruik als genoemd in het Nibud handboek overschrijden. De meerkosten worden
bepaald aan de hand van de jaarafrekening.
Inrichtingskosten
Bijzondere bijstand voor kosten van eerste volledige woninginrichting kan worden verleend
voor zover niet of niet volledig een beroep kan worden gedaan op een voorliggende
voorziening in de vorm van een lening bij de Stadsbank. De te verstrekken bijzondere
bijstand wordt vastgesteld tot een bedrag gelijk aan het verschil tussen de lening en de
hierna genoemde maximum bedragen.
De bijstand vaststellen op maximaal 60% van de bedragen als genoemd in de Nibud
prijzengids, onder inventarispakketten voor één volwassene (met eventuele kinderen) en
twee volwassenen (met eventuele kinderen). Bij meer dan 4 kinderen de bijstand
vermeerderen met € 475,00 per kind.
De bijstand in maximaal 3 voorschotbedragen betalen; het tweede en derde nadat
bewijsstukken van de bestedingen van het vorige voorschot zijn ingeleverd.
Indien en voor zover de Stadsbank geen lening voor de kosten verstrekt wordt de bijzondere
bijstand, al dan niet gedeeltelijk, verstrekt in de vorm van leenbijstand. De leenbijstand
bedraagt maximaal 36 x het maandbedrag van de aflossingscapaciteit van de
bijstandsaanvrager (zie onder aflossingscapaciteit en aflossingsduur) op de datum van
toekenning van de bijstand. De overige bijstand wordt om niet verstrekt.
Woonkostentoeslag
• bij bewoning van een huurwoning
In die gevallen waarin er sprake is van woonkosten die volgens artikel 13 van de Wet op de
huurtoeslag geen belemmering vormen voor toekenning van de huurtoeslag, maar er (nog)
geen recht bestaan op de huurtoeslag, kan bijzondere bijstand worden verleend tot de datum
met ingang van wanneer er wel recht bestaat.
De bijstand is gelijk aan het bedrag van de huurtoeslag die betrokkene gezien zijn financiële
situatie zou ontvangen als hij daarop recht zou hebben.
• bij bewoning van een woning in eigendom
In die gevallen waarin sprake is van bewoning van een eigen woning en waarbij de hoogte
van de woonkosten die volgens artikel 13 van de Wet op de huurtoeslag geen belemmering
zou vormen voor de toekenning van huurtoeslag, kan bijzondere bijstand worden verleend.
De bijstand is gelijk aan het bedrag dat betrokkene, gelet op zijn financiële situatie zou
ontvangen indien hij daar recht op zou hebben.
Onder woonkosten wordt verstaan:
-70% van de verschuldigde hypotheekrente (30% is gemiddeld fiscaal voordeel)
-zakelijke lasten:
de premie van de opstalverzekering
eigenaarsdeel waterschapslasten (zuiveringsheffing)
eigenaarsdeel OZB
rioolheffing
erfpachtcanon
-onderhoudskosten van een eigen woning, zoals vermeld in het handboek Schulinck
• bij bewoning van een woning met woonkosten boven de maximale huurprijs
In die gevallen waarin sprake is van bewoning van een woning waarvan de woonkosten
meer bedragen dan de maximale huurprijs waarbij men nog in aanmerking komt voor
huurtoeslag, kan bijzondere bijstand worden verstrekt voor de woonkosten tot én boven de
maximale huurprijs.
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De bijstand wordt verstrekt voor een periode van maximaal één jaar. Deze periode kan
worden verlengd als bijzondere individuele omstandigheden daartoe noodzaken. Aan de
verlening van de bijstand wordt de voorwaarde verbonden dat betrokkene naar vermogen
tracht goedkopere woonruimte te vinden (verhuisplicht). De naleving van deze voorwaarde
wordt eens per drie maanden gecontroleerd.
De bijstand is gelijk aan de uitkomst van de berekening van de huurtoeslag tot aan de
maximale huur, vermeerderd met het verschil tussen het bedrag van de aftoppingsgrens en
de werkelijke huur.
Woonlasten bij verblijf in een inrichting
Bij verblijf in een (zorg) instelling of penitentiaire inrichting, kan bijzondere bijstand worden
verleend voor de kosten, verbonden aan het aanhouden van de woning als
• de verwachte verblijfsduur korter is dan 6 maanden
• het inkomen maximaal de bijstandsnorm voor persoonlijke uitgaven bedraagt
• er geen partner/medebewoner met een eigen inkomen achterblijft in de woning
De bijstand wordt verleend voor
• de huur, na aftrek van de huurtoeslag
• vastrecht van gas, water, elektra en vast telefoonabonnement
• de premie voor de inboedelverzekering
4.

maatschappelijke kosten

Legeskosten (verlenging) verblijfsvergunning en naturalisatie
Voor kosten die verband houden met verlenging van de verblijfsvergunning kan slechts
bijstand worden verleend als er als gevolg van bijzondere omstandigheden niet gereserveerd
voor kon worden of als er voor de kosten geen lening kan worden afgesloten.
Kosten van naturalisatie worden niet als noodzakelijke kosten aangemerkt.
Kosten van bewind, curatele en mentorschap
Als de kantonrechter de noodzaak tot onderbewindstelling, ondercuratelestelling en
mentorschap heeft beoordeeld en vastgesteld, is er geen vrijheid meer de noodzaak van die
maatregelen te beoordelen en evenmin om te bezien of er andere oplossingen mogelijk
zouden zijn. De met de maatregelen samenhangende kosten komen voor bijzondere bijstand
in aanmerking.
De noodzaak wordt aangetoond d.m.v. de beschikking van de kantonrechter.
De bijstand bedraagt maximaal het tarief zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg
Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK).
In afwijking van de regel dat de aanvraag om bijzondere bijstand moet zijn ingediend binnen
één maand nadat de kosten zijn ontstaan, is de indieningstermijn van de aanvraag om
bijstand 3 maanden, te rekenen vanaf de datum uitspraak van de Kantonrechter.
Kosten bewindvoering ihkv WSNP
Deze kosten (inclusief het salaris van de bewindvoerder) zijn afgestemd op het inkomen en
moeten bij voorrang uit de boedel (=inkomen) betaald worden, daarna volgen schuldeisers.
Er kan daarom geen bijzondere bijstand voor worden verleend.
Rechtsbijstand
Voor de eigen bijdrage in kosten van rechtsbijstand en eventuele griffiekosten wordt in elk
geval bijzondere bijstand verleend als door de Raad voor de rechtsbijstand een toevoeging is
geïndiceerd. De eigen bijdrage wordt geacht te zijn verminderd met € 52,00 (bedrag 2013)
omdat het Juridisch Loket wordt geacht te zijn bezocht).
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3.

MINIMA BELEID

Participatie
De kosten verbonden aan actieve deelname aan culturele, maatschappelijke of sportieve
activiteiten worden als bijzondere noodzakelijke kosten aangemerkt. Individuele bijzondere
bijstand voor deze kosten kan worden toegekend tot maximaal € 100,00 per jaar per persoon
vanaf 4 jaar als het inkomen langer dan één jaar minder dan 120% van de toepasselijke
bijstandnorm heeft bedragen.
Per gezinslid wordt maximaal € 100,00 per jaar toegekend met dien verstande dat voor de
deelname aan zwemlessen voor diploma A maximaal € 175,00 per jaar wordt toegekend.
Waar het participatie betreft voor 4- tot 18–jarigen wordt een bijdrage verstrekt door Stichting
Leergeld. Deze bijdrage geldt als voorliggende voorziening.
Naast bijstand voor de kosten van participatie kan bijstand worden verleend voor kosten van
deelname aan schoolreisjes, introductieweken etc. Deze kosten komen primair voor rekening
van school en/of ouder tot een bedrag van (12 x € 5,00) € 60,00 per jaar.
Bijzondere bijstand voor deze kosten bedraagt maximaal € 100,00 per jaar per kind.

Duurzame gebruiksartikelen
De kosten van de hieronder vermelde gebruiksartikelen worden als bijzondere noodzakelijke
kosten aangemerkt, voor zo ver het gaat om een noodzakelijke vervanging. Voor deze
kosten kan bijzondere bijstand om niet worden verleend aan personen met een inkomen
lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm en waarvan dit inkomen in de 12 maanden
voorafgaand aan de aanvraag niet hoger is geweest dan deze inkomensgrens. Voor deze
kosten wordt niet geacht te zijn gereserveerd.
Los van de feitelijke kosten bedraagt de bijstand:
- € 245,00 voor een koelkast met vriesvak
- € 300,00 (nibud) voor een kookplaat (gas) 4-pits met oven
- € 125,00 voor een stofzuiger
- € 400,00 voor een wasmachine
- €
90,00 (nibud) voor een magnetron
- € 1.000,00 voor een bankstel (3 + 2)
welke bedrage worden vermeerderd met de eventuele verwijderingsbijdrage
Van de gemaakte kosten moet binnen 1 maand na de toekenning van de bijstand een
bewijsstuk worden ingeleverd. Gebeurt dit niet, dan kan de bijstand worden teruggevorderd.
Per kostensoort kan maximaal eenmaal per zes jaar bijstand worden verleend.
Voor overige kosten van duurzame gebruiksartikelen geldt dat bijzondere bijstand alleen
mogelijk is als er sprake is van bijzondere omstandigheden en gelden voor het overige de
gebruikelijke bijzondere bijstandsregels. De bijstand voor deze kosten wordt in de vorm van
een lening toegekend. Deze lening bedraagt maximaal 36 x het maandbedrag van de
aflossingscapaciteit van de bijstandsaanvrager (zie onder aflossingscapaciteit). De eventuele
overige bijstand wordt om niet verstrekt.
Premie collectieve zorgverzekering
Als tegemoetkoming in de verschuldigde premie voor de collectieve zorgverzekering
(basisverzekering en aanvullende “Plus”-verzekering van Salland Verzekeringen) wordt
maandelijks € 10,00 bijzondere bijstand verleend.
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4.

CATEGORIALE BIJZONDERE BIJSTAND VOOR OUDEREN, CHRONISCH
ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN.
Categoriale bijzondere bijstand kenmerkt zich door het benoemen van een categorie
waarvan aangenomen kan worden dat een persoon behorend tot de categorie hogere
bestaanskosten heeft.
Naast categoriale bijzondere bijstand kan individuele bijzondere bijstand worden verstrekt
voor bijzonder noodzakelijke kosten die buiten de reikwijdte van categoriale bijzondere
bijstand vallen.
Definitie chronisch ziek en gehandicapt:
In deze beleidsregel wordt de volgende definitie gehanteerd:
Chronische zieken zijn mensen met een onomkeerbare aandoening, zonder uitzicht op
volledig herstel, met een variabel ziekteverloop. De ziekte beïnvloedt het dagelijkse leven
van de patiënt en zijn omgeving.
Deze definitie is afgeleid van de definitie van de Chronisch Zieken en Gehandicapten raad
(CG-raad)
Niet als onomkeerbare aandoening wordt aangemerkt een visuele of auditieve beperking die
door middel van bril/contactlens of hoortoestel opgeheven kan worden
Categorieomschrijving
Tot de categorie ouderen wordt gerekend personen die:
- een inkomen ontvangen lager dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, inclusief
pensioenvrijlating, of als gevolg van toepassing van schuldhulpverlening of WSNP een
besteedbaar inkomen hebben lager dan dit percentage en;
- de pensioengerechtigde leeftijd hebben, uitgezonderd diegene met een niet
pensioengerechtigde partner die aanspraak kan maken op langdurigheidstoeslag.
Tot de categorie chronisch zieken of gehandicapten wordt gerekend personen die:
- een gezinsinkomen hebben lager dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm of als
gevolg van toepassing van schuldhulpverlening of WSNP een besteedbaar inkomen
hebben lager dan dit percentage en;
- voldoen aan de definitie “chronisch ziek en gehandicapt”
Met de definitie chronisch ziek en gehandicapt wordt gelijkgesteld het ontvangen van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (zoals WAO/Wia/WajongWaz) naar een
arbeidsongeschiktheidspercentage van 80/100.
Categorieën en hoogte van de bijstand
Categorie ouderen:
A. met zelfstandige huisvesting
€ 150,00 per persoon per 12 maanden
B. met niet zelfstandige huisvesting
Personen die verblijven in een AWBZ-woonvorm of -inrichting.
€ 100,00 per persoon per 12 maanden
Categorie chronisch ziek en gehandicapt
C: thuiswonend/met zelfstandige huisvesting
€ 175,00 per persoon per 12 maanden
D: uitwonend:
Personen die verblijven in een AWBZ-woonvorm of -inrichting.
€ 100,00 per persoon per 12 maanden
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5.
SLOTBEPALING
- Deze gewijzigde beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels bijzondere bijstand
2010 gemeente Voorst”.
- De gewijzigde regels treden in werking op 1 februari 2014.
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