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Reactie op uw advies over de beleidsregels

BBZ2020
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Geachte Adviesraad,

Uw reactie op de beleidsregels BBZ 2020 hebben wij ontvangen. Met dank voor uw reactie
gaan wij in deze brief in op uw aandachtspunten.

Toekenningstermijn van een half jaar
Tot 1 januari 2020 gold op grond van artikel 23 lid 3 (oud) de verplichting om de
levensvatbaarheid van een startend bedrijf periodiek te onderzoeken (de eerste en de
tweede keer na 6 maanden en vervolgens na 12 maanden). Hílversum (en ook Wijdemeren)
hanteerde ook al voor l januari 2020 de werkwijze om algemene bijstand op grond van het
Bbz per 6 maanden toe te kennen, met daarna een nieuwe aanvraag en een
toekenningsbeschikking. Zo konden de ontwikkelingen van de onderneming goed
gemonitord worden en behoefden tussendoor geen heronderzoeken plaats te vinden met
toepassing van artikel 23 lid 3 (er was immers al sprake van periodiek onderzoek). Artikel 23
lid 3 is per 1 januari gewijzigd (eigen financiële verantwoordelijkheid van de gemeente en
een bevoegdheid tot het instellen van heronderzoeken in plaats van een verplichting), maar
de werkwijze van Hilversum is niet veranderd (toekenning algemene bijstand per half jaar).
Daarom zijn heronderzoeken (bij lopende uitkeringen) minder snel aan de orde, maar wel
mogelijk (daarop ziet artikel 2lid 2).
Naar gelang de (financiële) situatie van de onderneming is het onderzoek meer of minder
uitgebreid. Een uitgebreid extern levensvatbaarheidsonderzoek wordt alleen ingezet als daar
aanleiding voor is. Zeker in het geval van een substantiële kapitaalverstrekking is goede
borging vereist. Dit speelt des te meer nu gemeenten per 1 januari meer financieel risico
lopen, nu de financieringssystematiek is gewijzigd (75o/o in 5 jaar terugbetalen aan het Rijk).
Wij gaan daarom niet mee met uw voorkeur voor een andere werkwijze.

Toelichting op aÉikel 5 lid 2
Uw suggestie voor een verbetering van genoemde zinssnede nemen wij over, het wordt
veranderd in: "Bij niet naleving wordt de belanghebbende zowel mondeling als schriftelijk
bevraagd over de redenen en achtergronden daarvan."
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Wenselijkheid uniforme regeling
Het klopt dat na overleg met beleid, financiën en juridische medewerkers eensluidende
beleidsregels plus toelichting worden aangeboden aan de colleges van de aangesloten
gemeenten. Dat wil nog niet zeggen dat de uitkomst van alle collegebehandelingen dezelfde
zal zijn.
Vragen
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Margy Overeynder op tel nr. 035
95 78 op maandag, dinsdag en donderdag. Nogmaals dank voor uw reactie!
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Met vriendelij ke groet,
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,
de secretaris,
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mw. drs. C.R. Larson
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