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Onze ref:  2022/RvdL/14 
 

Onderwerp: Ongevraagd advies: aanvraag bijzondere bijstand sociale activiteiten 
 

Geacht College, 
 

Graag wil de Cliëntenraad Participatiewet de bijzondere bijstand voor sociale activiteiten bij u 

onder de aandacht brengen. De gemeente 's-Hertogenbosch helpt inwoners met een laag 

inkomen met € 125,00 als een bijdrage om lid te kunnen worden van een sport- of hobbyclub 

of om een cursus te volgen. 
 

Allereerst zou de hoogte van de gemeentelijke bijdrage moeten worden aangepast. Het 

bedrag is immers al jarenlang hetzelfde terwijl activiteiten duurder zijn geworden. 
 

Vervolgens zou ook de procedure bijgesteld moeten worden. Van de aanvrager wordt 

verwacht het cursusgeld of abonnement voor te financieren. Immers de gemeente wil dat 

een factuur bij de aanvraag wordt bijgesloten. 

Voor mensen met een laag inkomen of uitkering is dit niet eenvoudig omdat € 125,00 pas na 

de beoordeling door de gemeente 's-Hertogenbosch op hun rekening wordt bijgeschreven. 

Met als gevolg dat mensen vaker afzien van een aanvraag. 
 

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 menig dat er een nogal enge definitie van 

sociale activiteiten wordt gehanteerd. Een museumjaarkaart, een bibliotheekabonnement, lid 

van ‘We Are Public’ of een Eftelingabonnement zou bijvoorbeeld ook mogelijk moeten zijn. 

(Als de gemeente 's-Hertogenbosch daartoe al wel bereid is, zou dat ook in de communicatie 

duidelijk moeten zijn.) 
 

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. 
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