
Reactie Portefeuillehouder op inspraaknotitie van de  WMO raad. 
 
Hierbij de reactie van de portefeuillehouder op de ingediende zienswijze op het concept Beleidsplan 
Armoede en Schulden 2014-2018. 
Deze adviezen geven geen aanleiding tot aanpassing van het voorliggend voorstel. 
 
 

a. Waarborgen dat de gemeente mensen informeert over veranderingen, mogelijkheden en 
grenzen van hulp. 
Het informeren van de inwoners over de veranderingen is een continu proces.  
Wij doen dit op verschillende manieren ( website, kernpunten, marskramer, nieuwsbrief naar 
cliënten, via intermediairs, in persoonlijke contacten, via de SKT, spreekkamer etc). 

 
b. Samen met het maatschappelijk middenveld om informatie over stille armoede verkrijgen. 

Voor aanpak van (stille) armoede wil de gemeente samenwerken met het maatschappelijk 
middenveld. Zij weten wat er speelt in hun buurt/ doelgroep. Hiermee verwachten wij meer 
mensen te bereiken die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming. 
Het resultaat is dan dat er meer tegemoetkomingen worden verstrekt waardoor mensen in 
staat worden gesteld deel te nemen aan de maatschappij. 

 
c. De norm te verhogen naar 125%. Gewezen wordt hierbij op o.a. Zwolle waar de grens zou 

liggen op 130% van de bijstandsnorm. 
Dalfsen hanteert een norm van 110% om in aanmerking te komen voor bijzondere 
noodzakelijke kosten. Dat wil zeggen dat een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm worden 
gezien als een inkomen op bijstandsniveau. Is het inkomen hoger dan wordt 35% daarvan als 
ruimte gezien om bijzondere noodzakelijke kosten te betalen. 
 
Inwoners van Zwolle met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken 
van een collectieve ziektekostenverzekering. Alleen voor chronisch zieken geldt een grens 
van 130%. 
Naast een premiekorting worden een aantal kosten die aan te merken zijn als bijzondere 
noodzakelijke kosten eveneens vergoed door de ziektekostenverzekeraar aan de inwoners 
van Zwolle. Niet verzekerd via deze polis betekent ook dat geen vergoeding wordt verstrekt 
voor bijzondere kosten die onder deze polis valt.  
Overigens geldt deze regeling slechts voor 1 polis van deze ziektekostenverzekeraar. 
 
Dalfsen kent een beperkte collectieve ziektekostenverzekering via Groene Land Achmea 
(alleen premiekorting). Deze verzekering is echter lang niet voor iedereen praktisch.  Praktijk 
is dat via andere organisaties een gelijke korting kan worden bedongen en dat nu een polis 
kan worden gekozen die meer past bij de eigen zorgbehoefte. 
Zo nodig kan bijzondere bijstand worden verleend voor bepaalde noodzakelijke kosten ( bril, 
eigen bijdrage gehoorapparaat) waarbij het niet uitmaakt waar iemand verzekerd is. 
Bovendien kan in de cliëntcontacten die hieruit ontstaan betrokkene gewezen worden op 
andere mogelijkheden voor voorzieningen om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. 

 
d. Kinderen en armoede. 

Blij met de uitgesproken ondersteuning voor onze aanpak om kinderen niet de dupe te laten 
worden van armoede. 
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