Cliëntenraad Participatiewet ‘s-Hertogenbosch
Mededelingen uit de vergadering van 19 december 2017
Aanpak laaggeletterdheid
Er is uitleg gegeven over het actieplan voor het bestrijden van laaggeletterdheid.
De aandacht van ondersteuning bij laaggeletterdheid gaat niet alleen maar naar het lezen en
schrijven (analfabeet), maar ook naar werken met een computer (of mobiele telefoon of tablet)
of rekenen. Dit worden de basisvaardigheden genoemd.
Concept Beleidsregels bijzondere bijstand 2018
Er zijn geen nieuwe dingen, maar eigenlijk staat er nu op papier wat in de praktijk al wordt uitgevoerd. Wat er verandert is;
- Statushouders; als iemand vanuit de AZC een woning krijgt toegewezen, zijn er geen middelen om deze woning in te richten en in de basisbehoeften te voorzien. Dit wordt geregeld
middels een overbruggingsuitkering vanuit de bijzondere bijstand. Dit stond niet goed op papier en dat is nu aangepast. Dit geldt ook voor mensen die in detentie hebben gezeten of
onverwacht een terugval in inkomen hebben.
- Alleenstaande ouders; er is een groep (5 á 6) die via de belastingdienst een bepaalde toeslag
niet kregen en de gemeente heeft dit gecompenseerd via de bijzondere bijstand.
- Jongeren; Voor een jongere die gaat zelfstandig wonen is de bijstandsuitkering te laag om
alle vaste lasten en levensbehoefte te betalen. In principe zijn ouders bij jongeren onder 21
jaar onderhoudsplichtig, maar er zijn uitzonderingsgevallen. Ouders die uit de ouderlijke
macht zijn gezet, blijven wel onderhoudsplichtig.
De lijst van kosten genoemd in artikel 14 is niet compleet. Het advies is om altijd een aanvraag
om bijzondere bijstand in te dienen.
Memo Renteverlaging
Per 1 februari 2017 wordt de rente op lopende sociale leningen verlaagd naar 2,3%. Bij nieuwe
sociale leningen wordt de rente eveneens 2,3%.
Alle lopende leningen worden niet omgezet naar nieuwe leningen met dit lagere rentepercentage. Daardoor zou o.a. voor al deze leningen ook weer een nieuwe BKR registratie moeten worden aangevraagd. Alle deze leningen dienen opengebroken te worden en iedereen dient de
nieuwe overeenkomsten te komen tekenen. Daarom is gekozen om de lopende sociale leningen
op het huidige contract door te laten lopen en achteraf de teveel betaalde rente terug te betalen.
Voor 2017 (februari tot en met december) gebeurt dat in december 2017. Per 2018 zal dit per
kwartaal gebeuren.
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