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Doelgroep 

Het computerproject heeft als doelgroep:  

 Gezinnen met kinderen van 10 tot18 jaar die geregistreerd staan als inwoners van Ridderkerk 

met een gezamenlijk inkomen tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm voor een 

alleenstaande ouder of gezin en die voldoen aan de vermogensgrens van de WWB. 

 Gezinnen die geregistreerd staan als inwoners van Ridderkerk en een minnelijk of wettelijk 

traject schuldhulpverlening volgen en een besteedbaar inkomen hebben tot 90% van de 

bijstandsnorm (beslagvrije voet). 

 Ondernemers die bekend zijn bij het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 in 

Ridderkerk en voldoen aan de eisen van inkomen en vermogen zoals hierboven staat 

genoemd en een verwijzing hebben van de Regisseur Zelfstandigen. 

Regels 

 Er kan 1 computer per gezin worden verstrekt in het kader van dit project aan gezinnen die 

behoren tot de doelgroepen die hierboven staat beschreven; 

 Het project loopt van december 2013 tot 1 april 2015;  

 Aanvragen: De gezinnen met kinderen waarvan het oudste kind minimaal 10 jaar is in 2013 

kunnen aanvragen tot 1 juli 2014. Als het oudste kind in 2014 10 jaar is geworden kan er 

worden aangevraagd tot en met 31 december 2014; 

 Effectueren toegekende aanvraag: een toekenningsbesluit is maximaal 3 maanden geldig 

(datum op brief is leidend). 

 De uitvoering van dit project geldt alleen voor het door de gemeente ingekochte arrangement 

dat bestaat uit een desktop computer met beeldscherm, toetsenbord, muis en printer met 

virusscanner, Windows 7 of 8 (keuze) en gebruik van open Office; 

 De computer kan op een later tijdstip op eigen kosten eventueel worden aangepast of 

uitgebreid, dit kan niet op het moment van aanschaf in het kader van dit project; 

 Er geldt een eigen bijdrage van € 85,- die bij de leverancier moet worden betaald in 1 termijn. 

Dit bedrag wordt niet voorgeschoten en wordt niet vergoed via een andere minimaregeling. 

Het bedrag kan ook niet in termijnen worden betaald; 

 De gemeente is niet aansprakelijk voor garantie en andere gebruiksproblemen met de 

computer, daarvoor gelden de normale garantieregels via de leverancier; 

 Voor het veilig gebruik van de computer wordt er informatie gegeven via een folder en 

verwezen naar mogelijke computercursussen in de gemeente. De kosten van een cursus 

kunnen via het Maatschappelijke Participatiefonds worden gedeclareerd; 

 De kosten van een internetverbinding worden in 2014 opgenomen in de nieuwe Verordening 

Maatschappelijke Participatie en worden niet vergoed via dit project; 

 De kosten van een cartridges voor de printer zijn voor eigen rekening; 

 Voor het berekenen van het inkomen wordt uitgegaan van de norm alleenstaande ouder of de 

gezinsnorm die geldt op 1 december 2013 waarbij wordt uitgegaan van de volledige toeslag 

van 20% bij de alleenstaande ouder. Er wordt niet gekeken naar het kunnen delen van de 

woonkosten (zie hieronder voor de bedragen); 

 Voor de ouders in een traject schuldhulpverlening (wettelijk of minnelijk) geldt een 

inkomensgrens van 90% van de bijstandsnorm (beslagvrije voet). 

 Voor het vermogen geldt de vermogensgrens WWB op 1 december 2013 (zie hieronder). 
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Procedure aanvraag Computerarrangement 

 Het computerarrangement kan alleen worden aangevraagd via het “Aanvraagformulier 

Computerproject minima 2013/2014; 

 Dit formulier met uitleg van het project wordt gezonden naar alle gezinnen in Ridderkerk met 

kinderen van 10 tot en met 17 jaar (met peildatum eind november 2013); 

 Bij de aanvraag wordt gevraagd naar een legitimatiebewijs van de ouders, een bewijs van het 

inkomen (loonstrook of uitkeringsspecificatie en niet via een bijschrijving op de rekening) en 

een maandafschrift van de bankrekening waarop het saldo staat vermeld en eventueel 

ontvangen alimentatie; 

 De verificatie vindt verder plaats door het beantwoorden van vragen op het aanvraagformulier, 

ook staat hierop vermeld dat fraude kan leiden tot een terugvordering van de bijstand en dat er 

achteraf gecontroleerd kan worden (steekproef); 

 Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren met benodigde bewijzen worden in behandeling 

genomen, niet volledige aanvragen worden in z’n geheel teruggestuurd met het verzoek tot 

aanvulling;. 

 De aanvragen worden tot februari 2014 buiten het GWS4All systeem afgehandeld i.v.m. de 

BAR conversie eind 2013. Achteraf worden de aanvragen toegevoegd aan het systeem; 

 De aanvragen worden door de beleidsondersteuner afgehandeld (tot einde inhuur, daarna via 

de klantmanager bijzondere bijstand), de toegekende aanvragen worden bijgehouden in een 

apart document zodat achteraf de aanvragen nog geregistreerd kunnen worden in het 

GWS4All; 

 Het toekenningsbesluit is tevens het afhaalbewijs van de computer, de klant kan hiermee naar 

de aangewezen leverancier gaan, de computer bestellen, het moment van levering afspreken 

met de leverancier en daar de eigen bijdrage betalen. Het besluit is 3 maanden geldig. De 

leverancier declareert na aflevering bij de gemeente; 

 Als het inkomen of vermogen niet voldoet aan de gestelde eisen wordt de aanvraag afgewezen 

met motivatie via een afwijzingsbeschikking die de beleidsondersteuner stuurt, dit is een besluit 

WWB waartegen bezwaar mogelijk is; 

 Als er gezinnen zijn waarvan het oudste kind in 2014 10 jaar wordt kan er ook nog gebruik 

worden gemaakt van dit arrangement waarbij aangevraagd kan worden tot en met 31 

december 2014. Deze gezinnen kunnen zich spontaan melden volgens dezelfde procedure als 

hierboven, hier zal niet actief naar worden gezocht. Na 31 december 2014 worden er geen 

aanvragen meer ingenomen voor dit project. 

 

Inkomen alleenstaande-ouder (netto, zonder vakantiegeld) is maximaal  € 1258,62 

Inkomen gezin (netto, zonder vakantiegeld) is maximaal    € 1383,09 

Vermogen alleenstaande-ouder en gezin is maximaal    € 11.590, - 


