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Silvolde, 24 februari 2022

Voor rust en ruimte
in uw financiën

Onderwerp: bijzondere bijstand en vermogensgrens

Geachte leden van de raad,

Bij deze vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Alwara is al sedert 1997 actief als bewindvoerder in Achterhoek, Twente en Zuid Holland.
Wij begeleiden meerdere cliënten die inwoner zijn van uw gemeente en velen zijn aangewezen op een
bijstandsuitkering en/of bijzondere bijstand. Naast uw gemeente begeleiden wij ook cliënten uit vele
andere gemeentes in ons werkgebied. Hierdoor zien wij al jaren de grote verschillen tussen de
beleidsregels van deze gemeenten en hoe dit uitpakt voor onze cliënten. Eén daarvan is het hanteren
van de vermogensgrens. Anders gezegd: wat mag iemand aan eigen vermogen/liquiditeit bezitten
voordat een verzoek voor bijzondere bijstand wordt afgewezen.

Participatiewet (PW)
Het is ons als financiële zorgverlener, gericht op de ondersteuning van mensen met een mentale/fysieke
beperking en/of het hebben van problematische schulden, een doorn in het oog dat gemeentes zeer
verschillend omgaan met hun inwoners. In het bijzonder de financiële steun waar zij een beroep op
kunnen doen. Zo ook uw gemeente, in vergelijking tot andere gemeentes

Concreet
Indien men in uw gemeente woont en aanspraak wil maken op hulp via bijzondere bijstand, dan wordt op
de site www.doetinchem.nl verwezen naar de beleidsregel van het college van B&W 2020-2022 (zie
bijlage). Dit document maakt duidelijk waar de gemeente wel de PW volgt en waar niet.
Vanuit ons werk lopen wij telkens aan tegen de norm die u hanteert voor het vermogen dat iemand mag
hebben om nog in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. Deze norm is in onze ogen te laag en
wijkt sterk af van wat de landelijke norm is (zie bijlage normenbrief).

In het geval van een alleenstaande, mag deze persoon in uw gemeente, in 2021, beschikken over een
vermogen van maximaal€ 2.157,40. Ter vergelijk: onder andere de gemeente Enschede hanteert de
normen van de landelijke overheid. Een alleenstaande in Enschede heeft een vrijstelling tot maximaal

€ 6.295,00.

Indien er sprake is van een echtpaar, dan worden de verschillen nog groter:
• Doetinchem : € 3.402,00
• Enschede : € 12.590,00
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Waarom te laag?
Op de site van uw gemeente is te lezen hoezeer de gemeente is begaan met mensen die problemen
hebben. Woorden als versterken, zelfredzaamheid, werken aan een toekomst, weer meedoen, et cetera.
vliegen je om de oren.
Als bewindvoerder proberen wij de financiële situatie van een cliënt op orde te krijgen en te houden en,
indien men hiertoe op termijn in staat is, werken wij aan het vergroten van hun zelfredzaamheid. Het is
daarom wenselijk en noodzakelijk dat onze cliënten een buffer op kunnen bouwen; een potje om
tegenvallers op te vangen. Daar is in het geval van een vermogen van ruim€ 2.000,00 geen sprake van.
Het Nibud adviseert in de verschillende gevallen hogere buffers.
Als bewindvoerder zijn wij vaak gedwongen om cliënten aan te sporen geld uit te geven teneinde onder
deze grens te blijven, zodat men niet het recht op bijzondere bijstand verspeelt. Dat is de omgekeerde
wereld en lijkt ons niet de bedoeling.

Rekenmethode
Daarnaast stelt uw gemeente het eigen vermogen vast op, letterlijk, één dag/peildatum. Er wordt bij
cliënten uit uw gemeente op één dag van een maand gekeken naar het totaal van de saldi op de
cliëntrekeningen op dát moment. Naast het eerdergenoemde (te) lage normbedrag voor vrijgesteld
vermogen, is deze meetmethode volgens ons onterecht en zeer ongenuanceerd. Het geeft een vertekend
beeld van het vermogen. Immers, op de eerste van de maand staat er vaak nog een groot gedeelte van
het salaris of een uitkering. Daar moeten dan de rest van de maand alle vaste lasten nog van worden
betaald. Beter zou zijn om het vermogen te bepalen door het reguliere inkomen te verlagen met de
maandelijkse vaste lasten en dan te bezien welke buffer er is op alle rekeningen, over een langere
periode (3 maanden?).

Samengevat
Wij verzoeken u het beleid van de gemeente Doetinchem op bovenstaande punten aan te passen door:

• De landelijke normen te volgen voor de vrijstelling van vermogen en
• Een genuanceerde en eerlijke berekeningswijze te ontwikkelen voor de berekening van het

vrijgestelde vermogen.

Ik ben vanzelfsprekend bereid u te helpen indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij

Met vriendelijke groet
Alwara Vermogensbeheer en bewindvoering B.V.

Mail: k.barendsen@alwara.nl
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