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Beantwoording vragen fractie D66 over het verlagen 
van de grens voor bijzondere bijstand 

Verzenddatum 

1 0 APR. 2012 

Geachte heer, mevrouw. 

Tijdens de actualiteitenrondvraag op 23 februari jl. heeft de fractie van D66 vragen gesteld 
over het verlagen van de grens voor bijzondere bijstand. Wij hebben u toegezegd een vraag 
schriftelijk te beantwoorden. Onderstaand treft u deze beantwoording aan. 

Vraag; 
Wat is het aantal gezinnen dat wordt getroffen als de grens voor bijzondere bijstand wordt 
verlaagd en welke mogelijkheden zijn er? 

Antwoord: Wellicht ten overvloede, maar deze maatregel is landelijk van kracht en maakt 
onderdeel uit van de landelijke bezuinigingen. 

Op dit moment is het niet mogelijk om aan te geven hoeveel gezinnen zijn of worden 
getroffen door het verlagen van de inkomensgrens voor de categoriale bijzondere 
bijstand van 120 naar 110%. In het verleden is geen registratie bijgehouden van de 
inkomensgrenzen. 

Het te verwachten volume van deze aanvragers is beperkt. In 2010 hebben 28 
huishoudens in de groep 110 <-> 120% een aanvraag Langdurigheidstoeslag 
toegekend gekregen en in 2011 waren dat er 22. 
Ook uit de evaluatie Schuldhulpverlening blijkt dat de Haarlemmermeerse bevolking 
een afwijkend inkomensniveau heeft dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. 
Bij de gestarte schuldhulpverleningstrajecten in 2011 zat 15% van de trajecten (40 
huishoudens van de 262) in de inkomensgroep 110 <-> 120. 
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Waar mogelijk verzachten wij financieel leed; zo is de norm voor de Collectieve 
zorgverzekering nog steeds 120%. Daar waar huishoudens niet meer voor de categoriale 
bijstand in aanmerking komen, maar aantoonbaar is dat de kosten noodzakelijk zijn, wordt 
beoordeeld of de kosten via de individuele bijzondere bijstand in aanmerking kunnen komen. 
Ook hier geldt nog steeds de 120%. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Hoogachtend, 
-tftrgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 

,S. Bak 
Wethouder Openbare ruimte, Sociale zaken en Welzijn 

ALG-013/11-11-10 


