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Geachte heer Van Grieken, 

 

 

Wij hebben uw ongevraagd advies over de aanvraag bijzondere bijstand sociale activiteiten 

ontvangen. Hartelijk dank hiervoor, wij stellen dit zeker op prijs.  

 

Wij waarderen de grote betrokkenheid van de cliëntenraad die uit het advies spreekt. U adviseert ons 

om het tarief te verhogen en om de aanvraagprocedure te herzien. In uw brief geeft u namelijk het 

volgende aan: “de hoogte van de gemeentelijke bijdrage moet worden aangepast. Het bedrag is 

immers al jarenlang hetzelfde terwijl activiteiten duurder zijn geworden. De Cliëntenraad 

Participatiewet ziet graag dat de procedure van de aanvraag op vertrouwen is gebaseerd zodat er 

geen voorfinanciering meer nodig is. Daarnaast is de Cliëntenraad Participatiewet van mening dat er 

een nogal enge definitie van sociale activiteiten wordt gehanteerd. Sociale activiteiten, in de ruimste 

zin van de betekenis, zijn belangrijk voor het welbevinden van mensen. Daarom is het belangrijk dat 

er een brede invulling aan wordt gegeven en gemakkelijker toegankelijk is.” In deze brief reageren we 

op uw advies.  

 

Maatschappelijke participatie  

Wij vinden het belangrijk dat inwoners en met name ook kinderen mee kunnen doen aan de 

activiteiten in onze samenleving. Het doel hiervan is de maatschappelijke participatie te vergroten met 

het oog op culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten. We stimuleren dan ook dat inwoners, 

jong en oud, een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand. Er kan bijzondere bijstand worden 

aangevraagd voor sociale activiteiten zoals sportactiviteiten of hobbycursussen. Daarvoor kan een 

aanvrager maximaal € 125,00 per jaar ontvangen. Het bedrag is in die zin als bijdrage bedoeld. We 

beseffen dat aan activiteiten hogere kosten verbonden kunnen zijn. De voorbeelden die u noemt, een 

museumjaarkaart, een bibliotheekabonnement en een Eftelingabonnement zijn sociale activiteiten 

waar al bijzondere bijstand voor kan worden aangevraagd. Er wordt echter geen bijzondere bijstand 

verstrekt voor losse entreekaartje voor dagjes uit. Die kosten behoren tot de algemene kosten van 

levensonderhoud waar vakantiegeld voor kan worden gebruikt.  
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Hoogte gemeentelijke bijdrage 

In uw advies geeft u aan dat de hoogte van de gemeentelijke bijdrage moet worden aangepast. 

Temeer omdat u aangeeft dat het bedrag de afgelopen jaren gelijk is gebleven terwijl activiteiten 

duurder zijn geworden. Wij begrijpen uw zorgen, echter is het bedrag van € 125,00 niet gekoppeld aan 

een specifieke activiteit, waardoor het dus ook niet uitmaakt voor welke culturele, sportieve of 

maatschappelijke activiteit het wordt aangevraagd, de verstrekking is altijd € 125,00. Ook hanteren wij 

geen drempelbedrag. Hoe lager het bedrag dat aangevraagd wordt, hoe meer budget er ‘over’ is om 

aanvullende kosten uit te dekken. Het verhogen van dit bedrag past niet binnen de huidige begroting.  

 

De aanvraagprocedure 

Ook adviseert u ons om de procedure met betrekking tot het aanleveren van de bijbehorende factuur 

bij de aanvraag te wijzigen. Dit omdat het voor de aanvrager niet eenvoudig is om het bedrag voor te 

schieten. Wij begrijpen dat dit voor inwoners met een laag inkomen lastig is. Bijzondere bijstand kan 

op basis van het huidige beleid helaas alleen verstrekt worden voor de gemaakte kosten. Uit het 

verleden hebben we geleerd dat geld voorschieten, leidt tot veel terugvorderingen omdat het geld niet 

aantoonbaar was gebruikt waarvoor het was bedoeld. Dat leidde dan weer tot schulden en dit willen 

we graag voorkomen.  

 

Quiet Den Bosch 

Naast de tegemoetkoming voor sociale activiteiten brengen wij graag onder uw aandacht dat inwoners 

met een laag inkomen via Quiet Den Bosch eveneens in aanmerking kunnen komen voor gratis 

deelname van sociale activiteiten. Hierbij kunt u denken aan een dagje naar Safaripark Beekse 

Bergen, uit eten in een lokaal restaurant of een theatervoorstelling. 

 

Conclusie 

In bovenstaande reactie op uw brief is te lezen dat wij uw advies niet overnemen. Wij zien verder geen 

aanleiding om de huidige regeling te wijzigen. De regeling sluit namelijk goed aan bij het doel: ‘het 

vergroten van maatschappelijke participatie met het oog op culturele, sportieve en maatschappelijke 

activiteiten. Ondanks dat wij uw advies niet overnemen, vinden wij het belangrijk dat inwoners en met 

name kinderen mee kunnen doen aan verschillende activiteiten in de samenleving. Wij stimuleren dan 

ook het beroep op de bijzondere bijstand voor zowel jong en oud. En zorgen ervoor dat onze 

regelingen altijd zo laagdrempelig mogelijk worden aangeboden.   

 

Tot slot laat ik u nog weten dat we op verzoek van de gemeenteraad onderzoeken of een kansenpas 

in aanvulling op of in plaats van onze bestaande regelingen en voorzieningen van meerwaarde kan 

zijn. We onderzoeken ook de huidige regeling van de sociale activiteiten.   

 

  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, 
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