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Geacht College,
Op 27 oktober 2016 ontvingen wij uw adviesaanvraag inzake de “ Wijzigingen beleidsregels
bijzondere bijstand Barendrecht 2017 “
De WMO raad geeft graag gehoor aan dit verzoek.
Onze waardering gaat uit naar het feit dat het College heeft gezocht naar de mogelijkheid om
buitenwettelijke regels op te stellen voor de bijzondere bijstand, zeker met de aansluiting van
eerder in 2016 aangeboden nota’s.
Ter zijde willen wij opmerken dat de WMO raad Barendrecht het op prijs zou stellen als
nota’s en beleidsregels welke in BAR verband worden opgesteld, eensluidend en ook
nagenoeg op gelijke datum aan de adviesraden wordt aangeboden, het bevordert een
onderlinge samenwerking en visie van de adviesraden voor de BAR regio.
Op 18 november 2016 besprak de WMO-raad informeel de wijzigingen beleidsregels met
mevrouw Ada van der Plaat, verantwoordelijk ambtenaar voor dit document .
De samenvatting van de wijzigingen op A4 formaat, welke wij separaat ontvingen, is een
goede geste die in dergelijke gevallen zeker navolging verdient.
In samenhang met onze inleiding achten wij het niet relevant om de formele adviezen van
Albrandswaard aan te halen, wij hebben hier als WMO-raad kennis van genomen en
adviseren vooral vanuit het burger perspectief van Barendrecht.
Hierbij onze adviezen:
De opbouw van de nota is erg juridisch opgesteld, terwijl onze advisering met name
uitvoeringsgericht is. Bepalend of een burger in aanmerking komt voor bijzondere bijstand is
volgens het document “ het College”.
Advies 1.
Geef duidelijker aan wie in de praktijk van de regelgeving de beslissing neemt en geef aan
hoe dit in basis uniform in Barendrecht c.q. BAR-breed is bepaald, is vastgelegd en wordt
geëvalueerd c.q. getoetst.
De algemene bijstandsnorm voor het sociaal domein wordt thans gesteld op 120 %, terwijl de
norm voor HH op 130 % staat . We praten over de bijstandsnorm, dat is 100% van het
minimum loon bij gehuwden en 70 % bij alleenstaanden.
Advies 2.
Wij vinden dit een ( te) lage norm en verwachten dat hiermee een aantal schrijnende gevallen
buiten de mogelijkheid van bijzondere bijstand vallen. Registreer hoeveel aanvragen
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geprognotiseerd worden op basis van 120 % , maar ook hoeveel bij 130 %. Schep de
mogelijkheid tot aanpassen van de norm met terugwerkende kracht uit de algemene middelen
indien een zorgelijke prognose ontstaat.
Wij ervaren dat als burgers eenmaal worden geholpen, dit vrijwel altijd goed verloopt. De
grootste problemen ontstaan bij de het zoeken naar de “ingang” en de het afhandelen van
“klachten” ; of wel “ waar moet je wezen om niet van het kastje naar de muur gestuurd te
worden”.
Advies 3.
Overweeg opties en mogelijkheden om de eerste stap heel laagdrempelig te maken en klachten
onafhankelijk te laten beoordelen.
Wij zouden graag een aanvaardbare en eensluidende regeling zien voor het hele sociale
domein.
Uitgaande dat een aanvrager bijzondere bijstand nodig heeft voor hoge en/ of langdurige
kosten .
Advies 4.
Geef aan op welke wijze aanvragers met een( bij de gemeente bekende) schuld wordt
omgegaan. Ontwikkel een snelle, transparante hulproute voor deze kwetsbare groep.
Geef aan op welke wijze met grote uitgaven wordt omgegaan zoals bijvoorbeeld begrafenissen
of een noodzakelijke verhuizing.
Geef aan op welke wijze met langdurig hoge kosten wordt omgegaan zoals bij intramurale
zorg.
Geef aan op wanneer en hoe lang een aanvrager in aanmerking komt voor de collectieve
zorgverzekering van de gemeente .
Evenals bij de schuldhulpverlening hechten wij veel waarde aan preventie, zeker in risico
situaties of waar het maatschappelijk voorspelbaar is dat burgers een beroep zullen doen op
bijzondere bijstand.
Advies 5.
Voorkom verborgen armoede en schuld situaties en zet in op preventie door alle
informatiebronnen onderling te koppelen, denk hierbij aan de voedselbank, scholen , kerken
etc. maar zeker niet in de laatste plaats aan de interne communicatie tussen de verschillende
afdelingen van het sociale domein.
Evenals bij ons advies met betrekking tot schuldhulpverlening pleiten wij voor een gerichte
uitbreiding van de taak van preventiemedewerker en voldoende capaciteit.
Tot zover het advies van de WMO raad Barendrecht,
Tot nadere toelichting bereid,
De WMO-raad Barendrecht,
De voorzitter,

Monique van de Meerendonk

De secretaris,

Martin Kapteyn
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