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Geachte raadsleden, 

Hierbij zenden wij u de nieuwe Beleidsregels Bijzondere Bijstand Ridderkerk 2020. Deze beleidsregels 
vervangen de huidige Beleidsregels Bijzondere Bijstand. 

Waarom deze beleidsregels 
De beleidsregels geven ons handvatten voor de uitvoering van de bijzondere bijstand. Op bepaalde 
onderdelen zijn er beleidskeuzes mogelijk, die zijn beschreven in dit document. Actuele ontwikkelingen 
zijn ook meegenomen. De wijzigingen in de beleidsregels zijn overzichtelijk in een aparte bijlage gezet 
zodat u kunt zien wat er is gewijzigd ten opzichte van de vorige beleidsregels. 

Welke wijzigingen zijn er opgenomen 
Op een aantal onderdelen wordt in het beleid meer uitgewerkt over hoe te handelen en om te gaan met 
de regels uit de Participatiewet. Bijvoorbeeld op het onderdeel 'woonkostentoeslag'. Als de woonlasten 
erg hoog zijn en niet meer betaald kunnen worden door een inkomensdaling dan gaan we daar 
zorgvuldig mee om en krijgt de inwoner de tijd om goedkopere woonruimte te zoeken. Andere 
voorbeelden zijn hoe moet worden omgegaan met inrichtingskosten en een gezinswijziging en het 
verstrekken van bijstand voor duurzame gebruiksgoederen in een situatie van schulden. 

Vanaf 2020 is er na een aanbesteding wederom een aanbod voor een collectieve zorgverzekering bij CZ 
en DSW. De vergoeding voor de aanvullende verzekering en het wettelijk eigen risico is aangepast 
(kleine verhoging van de vergoeding) en geactualiseerd. 

De draagkrachtberekening is in het huidige beleid gecompliceerd en moeilijk uit te leggen aan de 
aanvrager. De berekening is aangepast en versimpeld. 

• Koningsplein 1 
Postbus 271 
2980 AG Ridderkerk 



Ingangsdatum nieuw beleid 
De wijzigingen in deze beleidsregels gaan in per 1 januari 2020. 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformee . 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders n Ridderkerk 

de burgemeester, 

mw. A. Attema 
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