BIS BenW adviezen - 7924

.

BIS BenW adviezen - 7924

.

BIS BenW adviezen - 7924

.

BIS BenW adviezen - 7924

.

BIS BenW adviezen - 7924

.

BIS BenW adviezen - 7924

.

BIS BenW adviezen - 7924

.

BIS BenW adviezen - 7924

.

_

._

BIS BenW adviezen - 7924

De eerste volzin geldt ook voor uitgenodigde asielzoekers die direct na aankomst in Nederland zich
in Weert vestigen en voor wie de gemeente verantwoordelijk
is voor de huisvestiging in het kader
van de taakstelling huisvestiging vergunninghouders.
3. De hoogte van de bijstand wordt gebaseerd op de van toepassing zijnde norm voor de duur van
maximaal één maand waarop in mindering zijn gebracht:
a. de nog aanwezige middelen;
b. de eventueel reeds betaalde vaste lasten. Bij toepassing van lid 3 wordt de hoogte van de
bijstand vastgesteld op de van toepassing zijnde norm van één maand.
4. De overbruggingsuitkering
wordt in de vorm van bijstand om niet verleend.
bedraagt 100% over de ruimte boven de relevante bijstandsnorm.
5. Het draagkrachtpercentage
6. Het vermogen wordt volledig als draagkracht aangemerkt.

Artikel

17

-

Reiskosten

1. Voor reiskosten is geen bijzondere bijstand mogelijk.
2. In afwijking van lid 1 is voor reiskosten bijzondere bijstand mogelijk in de volgende gevallen:
a. reiskosten in verband met bezoek een tijdelijk en langer dan 6 weken elders verblijvend
gezinslid in detentie of inrichting, waarbij het gezinslid voor de detentie of verblijf in de inrichting
woonachtig moet zijn geweest op het adres waar de belanghebbende woont;
b. reiskosten in verband met bezoek aan een familielid in de eerste of tweede graad die in detentie
verblijft;
c. reiskosten in verband met bezoek aan een minderjarig uit huis geplaatst kind;
d. reiskosten in verband met studie van een minderjarig ten laste komend kind in het voortgezet
onderwijs, voorzover het onderwijs niet binnen de gemeente Weert gevolgd kan worden.
3. In afwijking van lid 2 is geen bijzondere bijstand mogelijk indien de kortste enkele reisafstand
van deur tot deur 10 kilometer of minder bedraagt.
4. Voor de hoogte van de bijzondere bijstand wordt aansluiting gezocht bij het bedrag voor het
openbaar vervoer.
5. In afwijking van lid 4 kan, uitsluitend op verzoek van belanghebbende, een bedrag dat gelijk is
aan de onbelaste reiskostenvergoeding
voor zakelijke kilometers op grond van de Wet op de
inkomstenbelasting
(nu: 6 0,19 per kilometer) worden verstrekt indien:
a. openbaar vervoer niet mogelijk is of gevergd kan worden of;
lager is dan de reiskosten
b. een eigen vervoermiddel beschikbaar is en de kilometervergoeding
van het openbaar vervoer.

Artikel 18 - Legeskosten
in aanmerking.
1. Kosten van leges komen niet voor bijzondere bijstandverlening
wel in
2. In afwijking van lid 1 komen kosten van leges voor vreemdelingendocumenten
aanmerking voor vergoeding, indien:
a degene voor wie de kosten gemaakt worden een rechtmatig in Nederland verblijvend minderjarig
kind of partner is van een toegelaten vluchteling, danwel de toegelaten vluchteling zelf of,
regulier' van de toegelaten
b de kosten van leges samenhangen met de eerste 'verblijfsvergunning
vluchteling.
asiel' en
De toegelaten vluchteling moet in beide gevallen beschikken over een 'verblijfsvergunning
het eerste verblijf in Nederland van de toegelaten vluchteling dient korter dan vijf jaar
voorafgaande aan de aanvraag zijn aangevangen.
3. De bijzondere bijstand als bedoeld in lid 2 wordt als bijstand om niet verstrekt.
4. De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan het bedrag van de legeskosten verminderd
met het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij de aanschaf van een Nederlandse identiteitskaart in
Weert.

regelingen
inkomensafhankelijke
Artikel 19 - Misgelopen
Geen individuele bijzondere bijstand wordt verstrekt aan de belanghebbende die vanwege inwoning
van een niet met een Nederlander gelijk gestelde persoon van 18 jaar of ouder geen recht heeft op
regeling die onder de werking van de Awir vallen.
een inkomensafhankelijke

Artikel 20 - Schulden
voor schulden kan slechts plaatsvinden in het geval dat het college van
1. Bijstandsverlening
oordeel is dat er sprake is van:
a. zeer dringende redenen;
b. problematische schulden.
2. De bijzondere bijstand bedoeld in lid 1 wordt verstrekt als renteloze geldlening die in zijn geheel
dient te worden terugbetaald.
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Artikel

30 - Overgangsrecht
1. Op aanvragen voor bijzondere

bijstand waarvan de meldingsdatum
ligt voor de
van deze beleidsregel wordt besloten op basis van het op de
meldingsdatum
geldende beleid.
2. Onverminderd lid 1 verliest de belanghebbende het hem periodiek toegekende recht op
bijzondere bijstand na de inwerkingtredingsdatum
van deze beleidsregel, indien op basis van de
bepalingen in deze beleidsregel geen recht op bijzondere bijstand bestaat.

inwerkingtredingsdatum

Artikel

31- Indexering
1. De bedragen, genoemd in artikel 23 lid 5 en artikel 24 lid 5 en 7, worden jaarlijks geïndexeerd
op basis van de "consumentenprijsindex
alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek", met als basisjaar het jaar 2014.
2. Bij de berekening volgens de "jaar-op-jaar methode" zijn van toepassing:
het bedrag van de vergoeding per 1 januari van het lopende jaar;
het indexcijfer van december van het voorafgaande jaar tot en met het indexcijfer van november
van het lopende jaar, het zogenaamde jaargemiddelde
('gemiddeld voortschrijdend
gemiddelde');
de bedragen worden afgerond op hele euro's; 6 0,49 en lager naar beneden; E 0,50 en meer naar
-

-

-

boven.

Artikel

32 - Citeertitel
en inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari
aangehaald als “Beleidsregel bijzondere bijstand Weert 2015".

Burgemeester

2015 en worden

en wethouders van Weert,

De secretaris,

De burgemeester,

.

BIS BenW adviezen - 7924

.

i

BIS BenW adviezen - 7924

Advieslogmerkingen
Wij kunnen instemmen met de aanpassingen/wijzigingen in de "Beleidsregel bijzondere

ï

bijstand" per 1 januari 2015.
Wij vertrouwen

u hiermede ons advies tijdig ter kennis te hebben gebracht.

Met vriendelijke groet,
Namens het CPM,

J.H.W.H. Smeets, voorzitter
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