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Onderwerp:

Advies over de Beleidsregels Bbz gemeente Wijdemeren 2020

Geacht College,
Op 7 mei 2020 ontvingen wij het concept van de bovengenoemde beleidsregels van mevrouw Margy
Overeynder. In deze brief informeren wij u over onze bevindingen.
Toekenningstermijn van een half jaar
In artikel 2 lid 1 van de beleidsregels staat dat de bijstand in de regel voor een termijn van een half
jaar wordt toegekend, maar ook dat van deze termijn gemotiveerd kan worden afgeweken. Voor
deze relatief korte termijn is gekozen om de ontwikkelingen van de onderneming goed te kunnen
monitoren.
Zeker in het geval van start-ups en van levensvatbare ondernemingen komt het ons voor dat
ondernemers gebaat zijn bij een langere termijn van zekerheid over de bijstand. Nu moet elk half jaar
opnieuw een aanvraag worden gedaan. Een goede monitoring kan ook anders geregeld worden dan
via een hernieuwde aanvraag van de bijstand. Dit kan ook via een dialoog en een op de situatie
toegesneden informatieverstrekking door de ondernemer. De adviesraad geeft daaraan de voorkeur
boven een halfjaarlijkse aanvraag van de bijstand, ook al kan gemotiveerd worden afgeweken van de
termijn.
Toelichting op artikel 5 lid 2
Artikel 5 lid 2 gaat over terugvordering als de belanghebbende ook na een tweede aanmaning niet
aan zijn betalingsverplichting voldoet.
In de toelichting staat dat “de belanghebbenden zowel mondeling als schriftelijk worden bevraagd
als er wat aan de hand is”. De omschrijving “als er wat aan de hand is” komt ons weinig concreet
voor. De volgende omschrijving wordt voorgesteld: als de afgesproken betalingsregeling niet wordt
nagekomen worden de belanghebbenden zowel mondeling als schriftelijk bevraagd over de redenen
en achtergronden daarvan.
Wenselijkheid uniforme regeling
De uitvoering van de Bbz is in de Gooi en Vechtstreek centraal belegd bij de gemeente Hilversum.
Mogen wij hieruit afleiden dat de beleidsregels van alle aangesloten gemeenten hetzelfde zijn en dat
dit ook geldt voor de toelichting op de beleidsregels?
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Tot slot
Wij zijn graag bereid deze brief nader toe te lichten.
Hoogachtend,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren.
w.g. M.J. Vredenduin
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