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Naam: Teun Nijdam 
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Datum indiening vragen: 30 maart 2015 

 

 

Deccenia lang hebben we als SUN gemeenten met elkaar opgetrokken,nu gaan we 

blijkbaar ieders onze eigen weg in de zorg en ondersteuning naar onze inwoners. 

Afgelopen zaterdag stond er een artikel in de Stentor dat ging over de vermogens toets 

om in aanmerking te komen voor compensatie HH hulp. 

Binnen gemeenten heerst er een grote willekeur aan toepassen van deze vermogens 

toets. Zo hanteert Steenwijkerland samen met Gemeente Westerveld in hun IGSD 

(intergemeentelijke sociale dienst) helemaal geen vermogens toets bij de aanvraag voor 

compensatie voor HH hulp in de bijzondere bijstand,maar enkel de inkomens toets. 

Woning eigenaren in NOP worden al wel ontzien door ons College in bv de overwaarde, 

de woning huurders dienen alles boven de 5895 euro aan spaargeld in te zetten voor HH 

hulp,pas dan kunnen zij compensatie krijgen. 

 

Vragen: 

De PVVP heeft de volgende vragen: 

 

Vraag 1: wat vindt u nou van deze regelgeving in onze Gemeente en vindt u met ons 

dat hier het gelijkheids beginsel word aangetast? 

 

Antwoord: 

Het college vindt het buiten beschouwing laten van het vermogen uit eigen 

woning bij de bepaling van draagkracht voor de bijzondere bijstand, een goede 

zaak. Het college heeft hiervoor gekozen omdat bij de voorbereiding van de 

wijziging van de regeling voor huishoudelijke ondersteuning er vanuit inwoners 

signalen werden afgegeven, dat ouderen met een klein pensioen en met een 

eigen woning daardoor niet in aanmerking zouden komen voor de 

compensatieregeling voor huishoudelijke hulp. Aangezien ouderen vaak 

(potentiele) gebruikers zijn van schoonmaakhulp vindt het college dat deze 

groep van ouderen niet de dupe mag worden van de draagkrachtberekening 

zoals die gold voor de aanpassing. 

 

Uw vraag met betrekking tot een mogelijke strijdigheid met het 

gelijksheidsbeginsel kan het college niet plaatsen. De draagkrachtberekening 

geldt voor iedere inwoner die een beroep doet op een verstrekking vanuit 

bijzondere bijstand. Ook voor mensen met een eigen woning geldt dat het 

financiële vermogen in de vorm van tegoeden op een vrij op te nemen 

spraarrekening of contant geld betrokken wordt bij de draagkrachtberekening. 

Het daarvan vrijgestelde bedrag geldt voor iedereen. 

 

Vraag 2: u weet dat het elders anders geregeld wordt, dus wat gaat u eraan doen om 

ook in Noordoostpolder de vermogenstoets buiten beschouwing te laten? 

 

Antwoord: 

Niets. Wij staan achter de uitgangspunten van ons beleid er is voor het college 

dan ook geen aanleiding om aanpassingen te gaan doen op dit moment.  
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