
Wijzigingen bestaande bijzondere bijstandsbeleid en Besluit bijzondere bijstand Dalfsen 2009 

 

1. Het minimabeleid is omgezet naar catgeoriale bijzondere bijstand. De oude bedragen zijn 

geindexeerd en daarna omgezet naar de mogelijkheden die de catgeoriale bijzondere 

bijstand biedt. Zo bedroeg de vergoeding voor sportactiviteiten met ingang van 2004  

            € 60,00 per persoon per jaar. De index cijfers voor de alimentatie zijn gebruikt. De 

            indexeringscijfers alimentatie worden vastgesteld aan de hand van inkomens en 

            prijsontwikkeling. De clientenraad WWB is accoord gegaan met dit aanknopingspunt. 

 

            Voorbeeld 

            1 januari 2005  1,1%            € 60,00 wordt € 60,66 

            1 januari 2006  0,9%            € 60,66 wordt € 61,21 

            1 januari 2007  1,8%            € 61,21 wordt € 62,31 

            1 januari 2008  2,2%            € 62,31 wordt € 63,68 

            De indexering voor 2009 is nog niet bekend, daarom is het bedrag naar boven 

                  afgerond tot €  65,-, zoals uit het volgende voorbeeld blijkt. 

 

2. De eindejaarsuitkering van de gemeente Dalfsen is meegenomen in de categoriale 

bijzondere bijstand en wordt jaarlijks in december uitbetaald. 

Voorbeeld van twee 65 plussers 

                    
                          2008   Indexering                   2009 

 

Cultuur       €    60,-   per gezin                      65,-     Categoriale bijzondere bijstand 
Sport                 €  120,-   p.p 60,-                      130,-      Totaal           € 1059,- 

Telefoon           €  150,-   per gezin                    157,-      bet.  direct            € 705,- 

Pr. Aanv. Verz. €   330,-  165,- p.p.                   350,-       bet. in december  € 354,-  

Duurz. Gebr. G.€  150,-   250,- per 2 jr.             158,-         

Eindejaarsuitk.  €  199,-                                     199,-    
Totaal               € 1009,-      1059,- 

 

3.          De individuele bijzondere bijstand en de regeling chonisch zieken en gehandicapten zijn 

             aan te vragen vanaf het moment dat je een besteedbaar inkomen hebt tot 110% van de 

             bijstandsuitkering. Hier is niets in gewijzigd. 

             De aanvraag voor het minimabeleid kon worden toegekend indien iemand 24 maanden of 

             langer was aangewezen op een minimuminkomen. Deze periode is teruggebracht naar 

             12 maanden. In de praktijk blijkt dat mensen die nu aanspraak maken op een uitkering, 

             schulden hebben en niet voldoende reserves om een periode van twee jaar te 

             overbruggen. Om de stimulans naar werk te behouden wordt niet direct overgegaan tot 

             het verlenen van categoriale bijzondere bijstand. 

             De mogelijkheid om voor de langdurigheidstoeslag in aanmerking te komen is, indien de 

             Raad het besluit neemt, van 5 jaar naar 2 jaar (24 maanden) terug gebracht. Voor de 

             langdurigheidstoeslag hebben we aangesloten bij het re-integratiebesluit van de 

             gemeente Dalfsen. Na een periode van twee jaar spreken we in de re-integratie van een 

             langdurig traject en wordt de kans op een inomensverbetering steeds kleiner. 

 

4.       De langdurigheidstoeslag is nu ook voor werkenden met een besteedbaar inkomen tot 

                   110% van de bijstandsuitkering beschikbaar gesteld. Eerder konden werkenden, ook  

                   part-timers met een aanvullende bijstand geen beroep doen op de langdurigheidstoeslag. 

               

5.       Bij de Regeling Chronische zieken en gehandicapten werd tot nu toe € 80,- per 

huishouden verstrekt. In 2009 zal € 80,- per persoon worden verstrekt, omdat in gezinnen 

waarbij twee mensen chronisch ziek en/of gehandicapt zijn de kosten ook dubbel 

aanwezig zijn. 


