COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Beleidsregels kostensoorten bijzondere bijstand 2018
Te besluiten om
1. De beleidsregels kostensoorten bijzondere bijstand 2018 vast te stellen;
2. De beleidsregels bekend te maken door publicatie op de Centrale voorziening
decentrale regelgeving;
3. Per de ingangsdatum de volgende uitvoeringsrichtlijnen Krimpen aan den IJssel in te
trekken:
- 240 Doorbetaling bijstand aan personen in inrichtingen d.d. 01-11-2011;
- 545 Woninginrichting d.d. 01-07-2017;
- 590 Begrafeniskosten d.d. 09-02-2010;
- 595 Bevallingskosten d.d. 09-02-2010;
- 630 Reiskosten en verwervingskosten d.d.02-04-2013; en
- 640 Legeskosten en verblijfsvergunningen
En per de ingangsdatum punt 7 (dieetkosten) en punt 8 (extra warmtetoeslag) van de
uitvoeringsrichtlijn Krimpen aan den IJssel nummer 501, medische kosten d.d. 01-112012 te laten vervallen.
Inleiding
In het kader van de samenwerking van de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Capelle aan
den IJssel en Zuidplas op het gebied van sociale zaken in de GR IJsselgemeenten worden
de beleidsregels geharmoniseerd om een efficiëntere uitvoering door IJsselgemeenten
mogelijk te maken.
Conform planning treft u in de bijlage een concept besluit met betrekking tot de beleidsregels
voor niet-medische kostensoorten. De harmonisatie voor de medische kosten wordt
meegenomen in het traject naar een gezamenlijke ziektekostenverzekering.
De verstrekkingen bijzondere bijstand die het betreft en de veranderingen en gevolgen voor
de uitgaven zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Verstrekking

Verandering

1
2

Babyuitzet
Betaling vaste lasten
bij verblijf in inrichting
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Bewassing en
kledingslijtage
Bewindvoering,
mentorschap, curatele
en budgetbeheer
Dieetkosten

Gelijk gebleven
Momenteel betreft de vergoeding
en vastrecht GWL. Uit
jurisprudentie blijkt dat de premie
van de inboedelverzekering
eveneens lasten zijn die vergoed
moeten worden.
Gelijk gebleven

4
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Effect op uitgaven
bijzondere bijstand
Geen
Beperkte toename

Geen

Gelijk gebleven

Geen

Gelijk gebleven

Geen
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Energieverbruik
Kosten medisch
advies inburgering
Legeskosten voor
verblijfsvergunning
Rechtsbijstand
Reiskosten
(sociaal/medisch)
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Uitvaartkosten

12

Verhuis- en
inrichtingskosten
Warme
maaltijdvoorziening

13

Gelijk gebleven
Gelijk gebleven

Geen
Geen

Gelijk gebleven

Geen

Gelijk gebleven
Voorheen bij een enkele reis van
meer dan 10 kilometer. Deze
afstand is verlaagd naar 8
kilometer.
Lichte toename van € 5.150 naar
€ 6.400. Het bedrag was al
langere tijd niet verhoogd.
Gelijk gebleven

Geen
Beperkte toename van
de uitgaven.

Gelijk gebleven

Geen

Beperkte toename; een
aanvraag komt slechts
een enkele keer voor
Geen

Beoogd effect
Harmonisatie van de door GR IJsselgemeenten uitgevoerde regelingen.
Argumenten
1.1.
Met het vaststellen van deze beleidsregels wordt uitvoering gegeven aan het
harmonisatie beleid IJsselgemeenten.
De beleidsregels zijn afgestemd met de beleidsmedewerkers in de 3 gemeenten en de GR
IJsselgemeenten en zijn voor alle drie de gemeenten gelijk.
1.2.
De meeste regels blijven gelijk, in een enkel geval gaan klanten er iets op vooruit. De
financiële gevolgen zijn beperkt.
De kosten voor de bijdrage aan een uitvaart zijn verhoogd. Dat is redelijk omdat dit bedrag al
jaren gelijk was. Een aanvraag komt slechts een enkele keer voor. Voor verstrekking van
reiskosten op sociaal medische gronden is de afstand verlaagd naar 8 kilometer. Een meer
reële afstand gezien het budget van de aanvragers. Jaarlijks wordt circa € 4000 aan
reiskostenvergoeding op deze gronden verstrekt. Omdat de bestemmingen voor de cliënten
uit Krimpen aan den IJssel die gebruik maken van deze vergoeding tot nu toe verder dan 10
kilometer van de woning liggen, wordt geen verhoging van deze kosten verwacht of in zeer
beperkte mate.
1.3
De Adviesraad Sociaal Domein heeft een positief geadviseerd.
De beleidsregels zijn voorgelegd aan de adviesraad Sociaal Domein. Zij ondersteunen de
nieuwe beleidsregels. We zullen hen en de GR IJsselgemeenten op de hoogte stellen van de
vaststelling.
2.1 De beleidsregels moeten gepubliceerd worden.
Er is afgesproken dat de 3 gemeenten de beleidsregels gelijktijdig in laten gaan per 1
oktober 2018. De beleidsregels worden geldig op de dag na publicatie.
3.1 Zodra de nieuwe beleidsregels ingaan moeten de oude beleidsregels ingetrokken
worden.
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Kanttekeningen
Geen
Financiën
De harmonisatie van de beleidsregels heeft een beperkt effect op de uitgaven. Zie daarvoor
argument 1.2.
Communicatie
Na besluitvorming worden de beleidsregels bekend gemaakt door publicatie op de Centrale
voorziening decentrale regelgeving.
Daarnaast worden de GR IJsselgemeenten en de Adviesraad Sociaal Domein over de
vaststelling en publicatie geïnformeerd.
Uitvoering
Samenleving
Bijlagen
- conceptbesluit vaststelling Beleidsregels kostensoorten bijzondere bijstand 2018
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