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Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over
bevoorschotting bijstand

Verzenddatum

Geachte heer, mevrouw,
Op 1 juni 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over
bevoorschotting bijstand. Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1:
Herkent het college het geschefsfe beeld?
Antwoord:
Nee, het college herkent het geschetste beeld niet. Op grond van bijstandswetgeving is de
gemeente verplicht om binnen vier weken een voorschot te betalen indien het recht op
bijstand redelijkewijs kan worden vastgesteld. Verder wordt op individuele basis beoordeeld
of klanten al eerder in aanmerking dienen te komen voor een voorschot. Hierbij worden de
omstandigheden van een klant nadrukkelijk in ogenschouw genomen.
Vraag 2:
Hoeveel inwoners kregen het afgelopen jaar een (nieuwe) bijsfandsuifkering toegekend?
Antwoord:
Over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 mei 2012 hebben 367 inwoners een uitkering
op grond van de Wwb aangevraagd, in deze periode hebben 221 inwoners een (nieuwe)
bijstandsuitkering toegekend gekregen.
Vraag 3:
Hoeveel aanvragers kregen eersf een voorschot?
Antwoord:
In totaal hebben 160 aanvragers een voorschot gekregen
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Vraag 4:
Hoeveel aanvragers werden er doorgestuurd naar de voedselbank, met en zonder een
voorschot?
Antwoord:
Indien de klantmanager, die de aanvrager spreekt, constateert dat deze zodanige financiële
problemen heeft dat er ondersteuning nodig is, volgt actieve doorverwijzing naar de
budgetadviseur. Deze kijkt samen met de aanvrager naar alle mogelijkheden waarvan een
doorverwijzing naar de Voedselbank er een is. Via de gemeente zijn er in de periode januari
tot en met mei 77 huishoudens aangemeld bij de Voedselbank. Dit zijn niet alleen
huishoudens die WWB hebben aangevraagd of toegekend hebben gekregen maar ook
huishoudens die door welke omstandigheden dan ook in financiële problemen zijn gekomen
waardoor hun leefgeld per maand tot of onder de inkomensgrens om in aanmerking te
komen voor de voedselbank is gedaald.
Vraag 5:
Bent u met de PvdA van mening daf bevoorschotfing verergering van de problematiek kan
voorkomen?
Antwoord:
Zie de beantwoording op de vragen 1 en 4. Bevoorschotting kan alleen individueel en binnen
de wettelijke kaders worden toegepast. In de afweging wordt de financiële problematiek
betrokken.
Vraag 6:
Bent u bereid fe bekijken hoe de richtlijnen omtrent het verstrekken van voorschotten kunnen
worden aangepast, zodat bevoorschotting sneller zal plaatsvinden?
Antwoord:
Met in achtneming van de wettelijke voorschriften worden, indien nodig, voorschotten
verstrekt. Aanpassing van de richtlijnen is dan ook feitelijk niet aan de orde.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de geme
de secretaris,
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