Cliëntenraad Participatiewet ‘s-Hertogenbosch
Mededelingen uit de vergadering van 26 februari 2019
Marcel Wijnen afgevaardigde van LOODS wordt welkom geheten als nieuw cliëntenraadslid.
Koplopersprogramma
Door de gemeente wordt er een tijdelijke projectgroep opgericht, die moet uitwerking geven aan
de brief, waarin met partners gesproken wordt over invoeren van een werkgroep. De werkgroep
van de Cliëntenraad Participatiewet wordt uitgenodigd om deel te nemen.
Harmonisatie beleid inkomen
De beleidsregels die er liggen zijn niet meer up to date en niet meer conform hoe er gedacht
wordt. Aan de hand van voorbeelden wordt alles uitgelegd.

Beleidsregels giften en schadevergoeding
Wijziging in het ontvangen van vermogen tijdens de bijstandsperiode. Tot nu toe is het zo dat alles wat bijstandsgerechtigden aan inkomsten buiten de bijstand ontvangen in mindering wordt
gebracht. Het voorstel is dat er een vrijstelling van giften komt tot een maximaal bedrag van
€ 1.000 per jaar. Er is geen landelijk beleid over vrijstelling van giften.

Beleidsregels vermogen
Het vermogen van een auto wordt tot nu toe vastgesteld aan de hand van het bouwjaar van de
auto. Auto’s ouder dan 7 jaar worden niet als vermogen gezien. Echter er zijn oldtimers die duurder zijn dan nieuwe auto’s. Daarom wordt dit nu gewijzigd in de waarde van de auto. Tot een
waarde bedrag van € 4.500 wordt dit niet als vermogen gerekend, bij hybride en elektrische
auto’s is dit bedrag € 7.000.

Beleidsregels verlaging
- Woonsituatie
Voor het ontbreken van woonlasten is er momenteel een verlaging van 17% ingezet. Omdat dat
stuk overeenkomst met het wooncompenent. Dat wordt verlaagd naar 16%, omdat dat meer
overeenkomt met de praktijk.
- Verlaging van verminderde woonkosten.
Iedereen die in een andere woonvorm woont, denk aan anti kraak of jongeren in beschermd wonen, daar staat nu een verlaging van 15%. Dat wordt teruggebracht naar waar ze feitelijk voordeel van hebben op de woonsituatie. Bijvoorbeeld dat er € 200 minder huur wordt betaald dan
mensen in een huurwoning, dan wordt dit trapsgewijs verlaagd. Dit wordt maatwerk in plaats
van standaard 15%.

Afschaffing voor verlaging schoolverlaters
Op dit moment geldt er een verlaging voor schoolverlaters maximaal 20% van de gehuwde
norm, voor maximaal 6 maanden. Daar wordt helemaal vanaf gegaan. Redenen hiervoor zijn; dat
het gehele leenstelsel is gewijzigd; in verband met kostendelersnorm; als iemand alleen woont
ongeacht of hij/zij schoolverlater is, de woonlasten zijn hetzelfde en dan is het onredelijk om iemand te straffen die net van school af komt.

Beleidsregels kostendelersnorm
Om dit moment wordt bij een bijstandsgerechtigde die een kamer verhuurt de gehele ontvangen
huur in mindering gebracht. Gelet op de extra kosten die een huurder met zich brengt (Electra/belastingen etc). wordt er nu een drempelbedrag ingebouwd van € 40 of € 230.
Er zal door de Cliëntenraad Participatiewet een advies gegeven worden.
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