
Wmo-adviesraad Stede Broec 

Stede Broec, 28 oktober 2021 

Aan het College van burgemeester en wethouders 

Betreft: concept Beleidsregels Bijzondere Bijstand  

 

Geachte leden van het College, 

Aan ons werd een advies gevraagd over de concept-nota ‘Beleidsregels Bijzondere 
bijstand’. 
De beleidsmedewerker die de nota formuleerde, was bereid om haar concept op de 
vergadering van 23 september aan onze raad voor te leggen. 
Na een inleiding over de intentie en de inhoud van het concept heeft zij de vragen 
van de raad kunnen beantwoorden en onze opmerkingen van een toelichting 
kunnen voorzien. 

Wij zijn bijzonder ingenomen met deze werkwijze, omdat we op deze wijze 
deskundig  geïnformeerd worden en we onze vragen en opmerkingen direct 
beantwoord zien. Het voorkomt overbodige correspondentie.  

Toch zijn er nog wat opmerkingen te maken. 

1.3. Bij ‘zeer dringende redenen’ wordt de uitspraak van de rechter genoemd. 
Wanneer zou deze situatie zich aandienen?  
3.Het bepalen van de draagkracht en draagkrachtperiode riep wat vragen op. 
Hoe wordt bv. vermogen meegewogen? Is dat afhankelijk van de aanvraag? 
3.2.Er is nog steeds geen harmonisatie tussen de SED-gemeenten over het 
percentage van de bijstandsnorm die wordt gehanteerd. Stede Broec hanteert 
100%, terwijl Enkhuizen en Drechterland 120% toepassen. 

     

 



6.1.Is toekenning van Bijzondere Bijstand bij ongewenste zwangerschap beperkt tot 
zwangerschappen die veroorzaakt zijn door een zedenmisdrijf, of zijn er ook andere 
oorzaken van ongewenste zwangerschap mogelijk? 
7.9. Drempelbedrag medische kosten: het is wel verstandig om via de gemeente de 
collectieve zorgverzekering af te sluiten, maar het HOEFT niet. 

 
NB Mensen die van bijstand afhankelijk zijn, maken ook vaak gebruik van allerlei 
andere regelingen en ondersteunende diensten. Zij hebben vaak een dagtaak aan het 
regelen, bellen en invullen van formulieren. Probeer zo veel mogelijk te voorkomen dat 
ze steeds weer dezelfde informatie moeten verschaffen aan verschillende loketten. 

Algehele conclusie: De Wmo-raad vindt het heldere en goed geformuleerde 
beleidsregels  en wij adviseren dus positief over dit concept. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen op een spoedige 
reactie. 

Namens de Wmo-adviesraad, 

Jaap Leuring, voorzitter 

 

 

 

 


