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Aan het College van B&W
Geacht College,
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de Rijksoverheid
vastgestelde Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand WWB).
In art 5 van de Participatiewet wordt het onderscheid aangegeven tussen algemene bijstand en
bijzondere bijstand.
Algemene bijstand is bedoeld voor de algemene noodzakelijke kosten van het bestaan.
Voor bijzonder bijstand geeft artikel 35 van de Participatiewet de volgende omschrijving:
Een alleenstaande of een gezin heeft recht op bijzonder bijstand voor zover deze de uit
bijzonder omstandigheden voortvloeiende kosten van het bestaan niet kan betalen uit eigen
inkomen en /of vermogen.
Bijzonder bijstand is per definitie maatwerk.
Bij een aanvraag voor bijzonder bijstand wordt aan de hand van vastgelegde criteria
beoordeeld hoe groot de eigen draagkracht van de aanvrager is.
Bijzondere bijstand kent een grote mate van eigen beleidsvrijheid. Het is daarbij aan het
college om te bepalen hoe met deze bevoegdheid wordt omgegaan. Vervolgens wordt dit
vastgelegd in beleidsregels voor bijzonder bijstand.
In het kader van de samenwerking tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is dit beleid
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
De gemeente Achtkarspelen heeft de Cliëntenraad WWB gevraagd een advies te geven met
betrekking tot de ‘Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015 en het Verstrekkingenboek.’
De Cliëntenraad WWB is tot het volgende standpunt gekomen:
 In artikel 6 van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 wordt vermeld dat
de maximale aflossingsperiode van een geldlening 36 maanden is, mits er aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld wat zo mooi beschreven wordt ‘een
ongestoorde aflossing’.
De cliëntenraad zou graag zien dat cliënten die te maken hebben / krijgen met een
lening zoals beschreven, expliciet op de hoogte worden gebracht van de inhoud van dit
artikel, op een manier die voor hen begrijpelijk is.
De cliënt krijgt zo informatie die hij kan gebruiken om de regie over zijn leven te
behouden.
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 Betreffende de aanvraag van bijzondere bijstand als er informatie nodig is over
aandoeningen van medische, psychologische of psycho-sociale aard.
De cliëntenraad WWB is van mening dat er vaker een deskundige van buiten moet
worden ingeschakeld die een gesprek aangaat met de cliënt en eventueel zijn
behandelaar. Deze deskundige kan, rekening houdend met het beroepsgeheim wat rust
op de informatie, de gemeente een advies geven zonder dat de regels worden
overtreden.
Bij de cliënten ontbreekt vaak de kennis over de optie een neutrale deskundige in te
schakelen.
Bij de consulenten ontbreekt vaak de kennis van de grens tussen informatie die voor
iedereen toegankelijk is en informatie die valt onder privé zaken van de cliënt dan
wel onder beroepsgeheim van de behandelaar van de cliënt.
Een dergelijk probleem is natuurlijk voor de consulent geen basis om een goed besluit
te nemen over de aanvraag voor bijzondere bijstand.
 De cliëntenraad WWB vindt het een goede zaak dat er bij de berekening van de
bijzondere bijstand gebruik wordt gemaakt van een geleidende schaal van wie wel in
aanmerking komt en wie niet.
 Als laatste een vraag die de cliëntenraad WWB niet heeft kunnen beantwoorden:
Een cliënt heeft een ‘probleem gebit / tandvlees’ zonder duidelijk aanwijsbare
oorzaak of ten gevolge van een medische aandoening.
De cliënt heeft het beschikbare bedrag uit de aanvullende verzekering de ‘ Frieso’ al
gebruikt. Hij voldoet echter (nog) niet aan de vereisten om in aanmerking te komen
voor behandeling bij Bijzondere Tandheelkunde in een ziekenhuis. ( betaald uit de
basisverzekering )
Kunnen deze cliënten bijzonder bijstand aan vragen voor behandelingen en
materiaalkosten, die hun tandarts en/of parodontist noodzakelijk acht?
De Cliëntenraad WWB steunt de Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015 en gaat akkoord
met het Verstrekkingenboek, met inachtneming van de bovenstaande adviezen.
In het najaar van 2015 wil de Cliëntenraad WWB graag een evaluatie over de uitwerking van
de Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015.

Wij zien uw schriftelijke besluit op dit advies graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de Cliëntenraad Werk & Inkomen Achtkarspelen i.o. (CR-Acht)
J.A. Klijnstra (voorzitter)

A. Hofstra (secretaris )
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