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Waar Wat Toelichting 

3.1.3 Terugwerkende kracht De ‘factuurdatum’ is gewijzigd in ‘het daadwerkelijk maken van de kosten’ 
De factuur kan op een heel ander tijdstip komen dan het daadwerkelijk maken van de kosten, 
dit leidde tot onduidelijke situaties. 

3.1.7 Maatwerk medische kosten mogelijk Medische kosten worden in principe niet vergoed omdat de voorliggende voorziening 
passend en toereikend moet zijn en eenieder zich moet verzekeren voor deze kosten. In 
bijzondere omstandigheden is bijstandsverlening toch mogelijk. 

3.5.4 Bijstand voor inrichtingskosten en 
gezinswijziging 

Geregeld is hoe om te gaan als de gezinssamenstelling wijzigt in relatie tot de verstrekte 
inrichtingskosten. Ook de gezinshereniging van vergunningshouders wordt hier nader 
beschreven. 

3.6.3 Duurzame gebruiksgoederen om niet 
verstrekken i.p.v. een lening 

De wet schrijft voor dat bijstand voor duurzame gebruiksgoederen altijd als lening moet 
worden verstrekt. Mensen in een traject schuldhulp mogen geen nieuwe schulden maken, de 
bijstand wordt in deze gevallen om niet verstrekt. Dat was al zo maar de omschrijving is 
aangevuld i.v.m. onduidelijkheid voor de uitvoering. 

4.5 Tekst zorgpolis minima is geheel 
aangepast i.v.m. de aanbesteding en 
contractvernieuwing. 

In verband met een Open House aanbesteding voor nieuwe contracten voor de zorgpolis voor 
minima is de tekst aangepast. Jaarlijks kunnen partijen zich aansluiten of vertrekken. 
Inhoudelijk wijzigt de vergoeding van de gemeente voor de aanvullende verzekering:  

- Vergoeding DSW was  voor de 2 aanvullende verzekeringen 17 euro en 23 euro 
(inclusief de 7 euro p.m. die rechtstreeks aan DSW wordt betaald per deelnemer). 
Dit wordt 25 en 30 euro (inclusief de 7 euro p.m. die rechtstreeks aan DSW wordt 
betaald) 

- De vergoeding CZ was voor de 2 aanvullende verzekeringen 20 en 25 euro. Dit wordt 
ook 25 en 30 euro. 

 
De vergoedingen zijn nu gelijk en zijn iets verhoogd i.v.m. met de gestegen kosten en het 
schrappen van een collectiviteitskorting verzekeraars.  
Wettelijk is deze korting niet meer gewenst maar ook de maatschappijen zelf willen dit niet 
meer. Met deze vergoeding kunnen we het wettelijk eigen risico blijven voorschieten in de 



hoogste AV en ook een kleine korting op de aanvullende verzekering bieden. 
 

4.6 Wettelijk eigen risico 
zorgverzekering 

De bijstandsverlening was max. 50% van het wettelijk eigen risico. 
Dit is gewijzigd in een vast bedrag om geen risico te lopen bij een substantiële wettelijke 
verhoging van het bedrag. Het bedrag was maximaal € 182,50 en wordt maximaal 200 euro 
per jaar per persoon. 
 

4.14 Woonkostentoeslag huur en eigen 
woning bij woonlasten boven de 
huurtoeslaggrens 

In het huidige beleid stond minimaal omschreven dat er een verhuisverplichting kan worden 
opgelegd bij te hoge woonlasten. Dit onderdeel is nu meer uitgewerkt zodat de uitvoering 
gelijk kan handelen. De maximale duur en op te leggen verplichtingen zijn nader omschreven. 
Bijstandsverlening is maximaal een jaar en kan nog een half jaar worden verlengd mits de 
belanghebbende meewerkt aan een duurzame oplossing. Bij onvoldoende betoond besef van 
verantwoordelijkheid kan een verlenging als lening worden verstrekt. 
De draagkracht in inkomen boven de bijstandsnorm wordt volledig meegenomen. 

5.1 Draagkracht boven 110% De arbeidsintensieve staffelberekening voor de draagkracht boven de 110% is vervallen. 
Draagkracht boven de 110% telt nu volledig mee. 
De oude werkwijze was;  

- van het inkomen tussen 110% en 140% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt 
35% als draagkracht in aanmerking genomen; 

- van het inkomen vanaf 140% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt 50% als 
draagkracht in aanmerking genomen 

vervallen Beleidsregels over huishoudelijke 
hulp en verhuiskosten via Bar 
Dichtbij 

Door de wetswijziging is hier geen apart beleid meer voor nodig.  
De eigen bijdrage huishoudelijke hulp is verlaagd een voor eenieder gelijk geworden. Deze 
lage eigen bijdrage wordt vergoed in de zorgpolis voor minima. Maatwerk is ook hier 
mogelijk. 

  


