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--------------------------------------------------------------------------------------------LEESWIJZER
De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de gemeente Weert.
(www.weert.nl/bekendmakingen). In het pdf-bestand op de website (dit document) staan de volledige
teksten van de bekendmakingen. In weekblad Trompetter – Land van Weert staat een samenvatting met
verwijzing naar dit deel van de website.
Algemeen Verbindende Voorschriften (bijv. verordeningen) die worden vastgesteld, worden
gepubliceerd via een landelijke website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Dat noemen we het
Gemeenteblad. De gemeente is verplicht dat te doen. Wilt u een volledig beeld van alle bekendmakingen,
dan wordt u geadviseerd ook altijd in het Gemeenteblad te kijken.
Op termijn worden meer bekendmakingen via deze landelijke site gedaan. Die vindt u dan niet meer op
de eigen website van de gemeente Weert.
Verklaring
Bij sommige bekendmakingen (zie pagina 2 en verder) staat een cijfer tussen haakjes achter de tekst. Dit
cijfer verwijst naar een toelichting die erbij hoort. Daarin staat beschreven wat voor soort bekendmaking /
beslissing het is (vet gedrukte tekst) en wat de wettelijke mogelijkheden zijn om te reageren (niet-vet
gedrukte tekst).
Bijlagen
Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle
bekendmakingen) te vinden.
Postadres gemeente Weert
Wilt u schriftelijk reageren? Of wilt u een zienswijze, bedenking of bezwaar indienen? U kunt uw reactie
sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via tel. 14 0495 of (0495) 57 50 00 of per e-mail
gemeente@weert.nl.
Bekendmakingen per mail?
Wilt u wekelijks de bekendmakingen per e-mail ontvangen? Aanmelden daarvoor kan via
www.weert.nl/nieuwsbrief.

--------------------------------------------------------------------------------------------BEKENDMAKINGEN
Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of
vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of
beslissingen worden voorgenomen.
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D
Dijkerstraat 93, Weert, plaatsen van twee tuinlantaarns, 15 december 2014 (72)
Diverse adressen, Weert, kappen van 49 bomen, 18 december 2014 (75)
H
Hallenhof 9, Weert, plaatsen van een erfafscheiding (gaashekwerk), 22 december 2014 (75)
K
Kleinehegsteeg 6, Weert, permanent realiseren van een multifunctionele ruimte voor opvang cliënten
zorgboerderij, 22 december 2014 (75)
Kruisstraat 53B, Stramproy, bouwen van een nieuwbouwhuis (wijziging verleende vergunning), 17
december 2014 (72)
V
Van Goghlaan 43, Weert, kappen van een boom, 18 december 2014 (75)
Voorhoeveweg 7, Weert, gebruik bebouwing als Bed & Breakfast en plattelandskamers, 16 december
2014 (72)
(72) Aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere
voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage voor het geven
van een zienswijze of het aantekenen van bezwaar of beroep. U kunt de aanvraag wel inzien in het
stadhuis.
(75) Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere
voorbereidingsprocedure)
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage
in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
vanaf de dag na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet tenminste
bevatten: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar hebt, de
gronden van het bezwaar en een ondertekening.
Degene die bezwaar heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond,
sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder
schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

--------------------------------------------------------------------------------------------VASTSTELLING VAN DE BELEIDSREGEL BIJZONDERE BIJSTAND
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat zij op 16 december 2014 de "beleidsregel bijzondere
bijstand Weert 2015" hebben vastgesteld.
Deze beleidsregel vervangt de op 8 oktober 2013 vastgestelde “beleidsregel bijzondere bijstand Weert
2014”. De reden hiervoor is gelegen in een aantal wijzigingen in wet en regelgeving per 1 januari 2015.
De wijzigingen zijn hoofdzakelijk juridisch-technisch van aard.
Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2015.
Het besluit ligt voor u gedurende 12 weken ter inzage bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis,
Wilhelminasingel 101 te Weert en is ook te bekijken onderaan deze bekendmakingen (zie de pagina’s
hieronder).
Weert, 31 december 2014

BESLUIT COLLECTIEVE FESTIVITEITEN 2015
In het Besluit algemene regels voor inrichtingen (Activiteitenbesluit) zijn inrichtingen aangewezen waarvoor
de vergunningplicht ingevolge de Wet milieubeheer is opgeheven. Deze bedrijven dienen echter te voldoen
aan de voorschriften uit voornoemd besluit. Ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen
burgemeester en wethouders per kalenderjaar dagen of dagdelen aanwijzen waarop ten behoeve van
collectieve festiviteiten de geluidnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het
Activiteitenbesluit niet gelden. Onder een collectieve festiviteit wordt verstaan een festiviteit die niet
specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden, zoals bijvoorbeeld carnaval en kermis.
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Voor 2015 zijn de volgende dagen aangewezen.
Hele Gemeente Weert
Nieuwjaarsdag (1 januari tot 04.00 uur)
Carnaval vrijdag t/m dinsdag
Koningsnacht/-dag
Paas- en pinksterzondag
Tweede Kerstdag
Stad Weert
Weert Swingt
Kermis vrijdag t/m woensdag
Tungelroy
Kermis zaterdag t/m maandag
Altweerterheide
Kermis zaterdag t/m maandag
Swartbroek
Kermis zaterdag t/m maandag
Stramproy
Kermis zaterdag t/m dinsdag
De aanwijzing geldt tot de aangegeven tijd dan wel tot 01.00 uur.
Het besluit ligt ter inzage tijdens kantooruren in het gemeentehuis, Wilhelminasingel 101 te Weert.
Tegen dit besluit kunnen overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door
belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking hiervan bezwaren worden ingediend bij het
College van Burgemeester en Wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
Het bezwaar moet worden ondertekend en dient in elk geval te bevatten:
de naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar.
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Is uw
bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt afwachten, dan kunt u bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond, een voorlopige voorziening vragen.
Weert, 31 december 2014

VASTSTELLEN VERORDENINGEN, TARIEVENTABELLEN EN BELEIDSREGELS 2015
Het college van burgemeester en wethouders van Weert maakt bekend dat:
1. Het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 18 november 2014 besloten
heeft om het navolgende vast te stellen:
- "Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2015";
- "Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2015";
- "Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen, parkeerabonnementen en
arrangementen 2015";
- "Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering van de vastgestelde
waarde ingevolge de Wet WOZ 2015";
- "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2015";
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-

"Beleidsregels
"Beleidsregels
"Beleidsregels
"Beleidsregels
2015";
"Beleidsregels
"Beleidsregels
"Beleidsregels
2015";
"Beleidsregels

voor de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen 2015;
toekennen ambtshalve vermindering belastingaanslagen 2015";
betalingstermijnen en automatische betalingsincasso 2015";
voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij gemeentelijke belastingen
bestuurlijke boeten hondenbelasting 2015";
kostenvergoeding bestuurlijke voorprocedures 2015";
voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2015".

2. Het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 18 november 2014 besloten
heeft om de navolgende tarieventabellen vast te stellen:
- “Besluit privaatrechtelijke tarieven 2015”.
- "Tarieventabel behorende bij de "Verordening op de heffing en invordering van staangeld
2015";
3. De gemeenteraad in zijn vergadering van 22 december 2014 heeft besloten tot het vaststellen van
de navolgende verordeningen:
-



"Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2015";
"Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2015";
"Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2015";
"Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015";
"Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2015";
"Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015";
"Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2015";
"Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015";
"Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015";
"Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2015"
"Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2015";
"Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2015";
"Parkeerverordening 2015";
"Wegsleepverordening gemeente Weert 2015";
"Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de
financiële organisatie van de gemeente Weert 2015".

De gemeenteraad in zijn vergadering van 22 december 2014 heeft besloten tot het vaststellen van
de navolgende tarieventabellen:
-

"Tarieventabel
"Tarieventabel
"Tarieventabel
"Tarieventabel
"Tarieventabel
"Tarieventabel

precariobelasting 2015";
reinigingsheffingen 2015";
parkeerbelastingen 2015";
legestarieven 2015";
graf- en begraafrechten 2015";
rioolheffing 2015".

De belastingverordeningen, tarieventabellen, beleidsregels en besluit privaatrechtelijke tarieven treden in
werking na de dag van bekendmaking en de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. De
bekendmaking vindt plaats door publicatie in het Gemeenteblad.
De belastingverordeningen, tarieventabellen, beleidsregels en besluit privaatrechtelijke tarieven liggen
voor eenieder kosteloos voor de tijd van twaalf weken ter inzage bij het Klant contactcentrum (KCC) in
het Stadhuis, Wilhelminasingel 101 te Weert. Eenieder kan op verzoek tegen betaling van de
verschuldigde leges een afschrift hiervan verkrijgen.
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Weert, 31 december 2014

VASTSTELLING VAN ACHT VERORDENINGEN IN VERBAND MET DE
PARTICIPATIEWET
De gemeenteraad heeft op 22 december 2014 acht verordeningen vastgesteld in verband met de
inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015.
Het besluit ligt voor u gedurende 12 weken ter inzage bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis,
Wilhelminasingel 101 te Weert.
Weert, 31 december 2014

BIJLAGEN BIJ DE BEKENDMAKINGEN
Er is een bijlage bij de bekendmakingen van deze week:


Vaststelling van de beleidsregel bijzondere bijstand

Zie de pagina’s hieronder.
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BELEIDSREGEL BIJZONDERE BIJSTAND WEERT
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert;
overwegende dat,

.

het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent de verlening van bijzondere
bijstand

ge let op

¡
.

artikel 4:81 lid t,4:83 en artikel 1:3 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb);
artikel 35, lid 1 en lid 3 Pafticipatiewet;

besluit vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand Weert 2075;

Artikel 1 - Begripsomschrijving
1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet naderworden omschreven
hebben dezelfde betekenis als in de Participatiwet en de Algemene wet bestuursrecht.
2. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. de wet: de Participatiewet;
b. minimuminkomen: een inkomen van ten hoogste 115o/o van de voor de belanghebbende op
datum aanvraag geldende bijstandsnorm;
c. bescheiden vermogen: een vermogen van maximaal het in artikel 34 van de wet genoemde
bedrag;
d. bíjzondere bijstand: de bijstand als bedoeld in aftikel 35 lid l van de wet;
e. reserveringsruÍmte: mogelijkheid om te reserveren; deze is gesteld op 8% van de voor
belanghebbende geldende bijstandsnorm;
f. WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning;
g. WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
h. meldingsdatum: de datum waarop de belanghebbende zich gemeld heeft met het verzoek om
bijzondere bijstand aan te vragen;
i. Wlz: Wet langdurigezorg;
j. Awir: Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;
k. Cak: Centraal administratiekantoor.
3. Onder "geldende bijstandsnorm", zoals bedoeld in lid 2 sub b wordt bedoeld:
a. voor belanghebbenden jonger dan 21jaar de normen zoals opgenomen in aftikel 20 lid 1 en 2
van de wet;
b. Voor de alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder doch jonger dan de
pensioengerechtigde leeftijd de norm zoals opgenomen in artikel 21 aanhef sub a van de wet;
c. voor de gehuwden beiden 2I jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd de
norm zoals opgenomen in artikel 21 aanhef sub b van de wet;
d. voor de alleenstaande of alleenstaande ouder die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
de normzoals opgenomen in artikel 22 aanhef sub a van de wet;
e. voor de gehuwden waarvan één of beiden de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt de norm
zoals opgenomen in artikel 22 aanhef sub b van de wet.
4. in afwijking van lid 3 geldt voor de belanghebbende die in een inrichting verblijft de norm zoals
bedoeld in aftikel 23 van de wet.

Artikel 2 - Aanvragen
1. Een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt, onverminderd het gestelde in artikel 4:2 Awb,bij
voorkeur ingediend door middel van een door het college beschikbaar gesteld formulier.
2. Tevens dient, indien het College daarom verzoekt, de aanvrager met behulp van de
webapplicatie "Bereken Uw Recht" de draagkracht te berekenen en bij het indienen van de
aanvraag de unieke code die verkregen wordt beschikbaar te stellen.
3. Uitsluitend indien belanghebbende geen algemene bijstand van de gemeente Weert ontvangt
kan het college gebruik maken van de bevoegdheid genoemd in lid 2.

Artikel 3 - Voorwaarden en draagkracht
1. Voor individuele bijzondere bijstand komt in aanmerking de belanghebbende met:
a. een minimuminkomen en een bescheiden vermogen, of
b. een inkomen boven het minimuminkomen en bescheiden vermogen voor zover de
noodzakelijke kosten zijn draagkracht te boven gaan.

2, Bij de draagkrachtberekening wordt uitgegaan van het inkomen in de maand waarin de
bijzondere bijstand wordt aangevraagd. Indien er sprake is van sterk wisselende inkomsten kan
worden afgeweken van de eerste volzin en het inkomen worden bepaald door het gemiddelde
inkomen van de maand waarin wordt aangevraagd plus de twee daaraan voorafgaande maanden.
3. Voor de bepaling van het in aanmerking te nemen inkomen kan, indien er geen sprake is van
een minimuminkomen, een correctie toegepast worden wegens;
a. het mislopen van huur- of zorgtoeslag, WTOS of kinderopvangtoeslag door het hogere inkomen:
b. buitengewone verwervingskosten, voorzover daar niet een vergoeding voor ontvangen wordt;
c. een opgelegde ouderbijdrage op grond van de Wet studiefinanciering 2000, voorzover deze ook
daadwerkelijk wordt voldaan ;
d. te betalen alimentatie of verhaalsbijdrage.
4. Voor de draagkracht wordt meegenomen, tenzij hiervan in deze beleidsregels uitdrukkelijk
wordt afgeweken:
a.45o/o van het inkomen boven het minimuminkomen, en
b. het volledige vermogen boven het bescheiden vermogen.
5. Bij de berekening van de draagkracht wordt de eventuele verstrekking op grond van categoriale
bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, individuele inkomenstoeslag of individuele studietoeslag
buiten beschouwing gelaten.
6. Bij de bepaling van het inkomen wordt rekening gehouden met de bepalingen in artikel 31 lid 2
van de wet.
7. De draagkracht wordt berekend voor een periode van maximaal 24 maanden vanaf de eerste
dag van de maand waarin de melding voor een aanvraag om bijstand plaatsvindt.
8. In afwijking van lid 7 wordt voor de belanghebbende ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
de draagkracht eenmalig vastgesteld voor de duur van het leven, danwel tot het moment dat
belanghebbende niet langer in Weeft woont.
9. In afwijking van lid 7 wordt voor de belanghebbende die een uitkering voor de kosten van
levensonderhoud op grond van de wet ontvangt de draagkracht eenmalig vastgesteld tot het
moment waarop de algemene bijstand zal worden beëindigd.
10. De berekende draagkracht wordt volledig aangewend.
11. In afwijking van lid 10 wordt bij het verlenen van individuele bijzondere bijstand die periodiek
wordt verstrekt de draagkracht maandelijks aangewend indien de berekende draagkracht meer
bedraagt dan € 360,= per jaar.
72. Bij een wijziging in de vastgestelde financiële situatie tijdens een draagkrachtperiode
wordt de vastgestelde draagkracht uit inkomen of vermogen herberekend en getoetst aan
het eerste en tweede lid. Indien niet meer wordt voldaan aan deze criteria wordt het recht
ingetrokken en beëindigd.
13. Een herberekening als bedoeld in lid 12 blijft achterwege indien;
a. het in aanmerking te nemen inkomen minder dan 15Yo is toegenomen ten opzichte van het bij
de laatste vaststelling van de draagkracht in aanmerking genomen inkomen of;
b. de nog resterende draagkrachtperiode korter is dan 3 maanden.
14. Geen gebruik wordt gemaakt van de in aftikel 35 lid 2 van de wet toekomende bevoegdheid.

Artikel 4 - Voorliggende voorziening
Als voorliggende voorziening als bedoeld in artikel 15 van de wet wordt ook begrepen:
a. een schuldhulpverleningstraject op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of
WSNP, en

b. het pafticipatiebudget voor wat betreft kosten die gemaakt worden ten behoeve van reintegratie, danwel het behouden of het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid, en
c. het Sociaal cultureel fonds voorzover het kosten betreft voor:
- telefoonkosten en kosten voor het gebruik van ¡nternet
- sport
- cultuur

- vrijwillige educatie.

Artikel 5 - Terugwerkende kracht
1. Kosten die voldaan zijn voor de meldingsdatum komen niet voor vergoeding in aanmerking
tenzij;
a, de betaling van de kosten door belanghebbende zelf zijn verricht; en
b. de betaling van de kosten niet langer dan 3 maanden voor de meldingsdatum is verricht; en
c. de noodzaak van de gemaakte kosten nog vast te stellen is.
2. Onverminderd lid 1 komen kosten die ontstaan voor de meldingsdatum wel voor vergoeding in
aanmerking tenzij de datum waarop de kosten zijn ontstaan langer dan 3 maanden ligt voor de
meldingsdatum.

3. Indien in afwijking van lid I of 2 bijzondere bijstand wordt verstrekt wordt deze als geldlening
verstrekt.
4. Voor de beoordeling van de mogelijkheid om met terugwerkende kracht bijzondere bijstand te
verlenen wordt uitgegaan van de eerste factuurdatum.

Artikel 6 - (para)Medische kosten
1. Voor (para)medische kosten die op grond van deZvw, Wlz, WMO of vergelijkbare wettelijke
regelingen niet voor vergoeding in aanmerking komen wordt geen bijzondere bijstand verstrekt.
3. Voor het wettelijke eigen risico in de Zvw wordt geen individuele bijzondere bijstand verstrekt.
4. Een opgelegde eigen bijdrage op grond van de Zvw,Wlz, WMO of vergelijkbare wettelijke
regelingen komt voor bijzondere bijstandverlening in aanmerking, tenzij deze eigen bijdrage:
a. naar het oordeel van het College kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm; of
b. deze op basis van de voorliggende voorziening geacht wordt algemeen gebruikelijk te zijn, of op
grond van een besparingsmotief voor rekening van belanghebbende komt.
5. In afwijking van lid 4 komen de volgende wettelijke eigen bijdragen geïnd door het Cak in
beginsel niet voor vergoeding in aanmerking:
a. voorzieningen op grond van de WMO;
b. thuisverpleging, begeleiding en/of persoonlijke verzorging op grond van de Wlz.

Artikel 7 - Kosten in verband met bevalling en kraamzorg
1. De belanghebbende wordt geacht voor de kosten voor en na de geboorte te reserveren
2. Indien de belanghebbende niet beschikt over voldoende middelen om tot aanschaf van
zaken als bedoeld in het eerste lid over te gaan kan bijzondere bijstand in de vorm van
leenbijstand worden verstrekt.
3. Voor de eigen bijdrage van de kosten van bevalling en de kosten van kraamzorg kan
bijzondere bijstand om niet worden verstrekt.

Artikel 8 - Maaltijdvoorziening
1. Meerkosten in verband met het aangewezen zijn op een maaltijdvoorziening komen voor
vergoeding vanuit bijzondere bijstand in aanmerkrng.
2. De hoogte van de vergoeding bedraagt de kosten van de maaltijdvoorziening van Tafeltje-DekJe minus
a. een bedrag voor de kosten van een normale warme maaltijd volgens de Nibud-normen en
b. een door het hoofd van de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening vast te stellen bedrag voor
kosten die samenhangen met het bereiden van een warme maaltijd.

Artikel 9 - Stook/electriciteitskosten
1. Voor extra stookkosten kan, voorzover de noodzaak blijkt uit een medisch advies, bijzondere
bijstand worden verleend ter hoogte van de meerkosten. Vaststelling van de bijzondere bijstand en
de jaarlijkse indexatie vindt plaats aan de hand van de GMD-lijst.
2. Voor electriciteitskosten of batterijkosten wordt geen bijzondere bijstand verstrekt.

Artikel

1O

- Bewassingskosten/slijtage

Voor extra bewassingskosten of kosten als gevolg van slijtage kan, voorzover de noodzaak blijkt uit
een medisch advies, bijzondere bijstand worden verleend ter hoogte van de meerkosten.
Vaststelling van de bijzondere bijstand en de jaarlijkse indexatie vindt plaats aan de hand van de
door VNG vastgestelde "GM D-l ijst nkomensondersteu nende voorzieni ngen ".
i

Artikel 11 - Begrafeniskosten
1. Kosten van een begrafenis kunnen voor individuele bijzondere bijstand in aanmerking komen
indien de nabestaande geconfronteerd wordt met deze kosten en geen of onvoldoende financiële
middelen heeft om deze kosten te voldoen en de nalatenschap van de overledene eveneens geen
ruimte biedt om deze kosten te dekken. Alle aanwezige liquide vermogensbestanddelen worden
daarbij beschouwd als in aanmerking te nemen middel.
2. De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de totale som van de noodzakelijke kosten
van de begrafenis/uitvaart gedeeld door het aantal nabestaanden dat zich bereid hebben verklaard
de kosten van de begrafenis/uitvaart voor hun rekening te nemen.
3. Een overlijdensuitkering wordt niet beschouwd als middel dat kan worden ingezet voor
bekostiging van de begrafenis of crematie.
4. Onder overlijdensuitkering als bedoeld in lid 3 wordt niet verstaan een door of ten behoeve van
de overledene afgesloten verzekering die als gevolg van het overlijden tot uitkering is gekomen of
gaat komen.
5. De totale kosten mogen niet meer bedragen dan € 2.815,00 per overledene.

Artikel 12 - Kosten curator en bewindvoerder
1. De belanghebbende die door de rechtbank onder curatele of onder bewind, niet zijnde WSNP, is
gesteld kan in aanmerking komen voor de kosten van curator of bewindvoerder.
2. Indien in het kader van een WSNP-traject of tijdens een door de gemeente op grond van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening toegekend schuldhulpverleningstraject, dan wel door de
rechtbank, wordt gesteld dat belanghebbende budgetbeheer dient te krijgen komen deze kosten in
aanmerking voor bijzondere bijstand.
3. De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt de door de rechtbank toegewezen beloning voor
het beschermingsbewind. Indien de rechtbank de beloning nog niet heeft vastgesteld wordt de
hoogte van de bijzondere bijstand bepaald aan de hand van de forfaitaire jaarbeloning volgens de
Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Stcrt. 2074,32149).

Artikel 13 - Rechtsbijstand, griffierechten en LBIO-bijdrage
1. De door de Raad voor de Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage voor rechtsbijstand, alsmede
de verschuldigde griffierechten komen voor vergoeding in aanmerking.
2. De door het Cak geinde wettelijke eigen bijdrage op grond van de Jeugdwet. komt voor

vergoeding in aanmerking.
3. Indien bijzondere bijstand wordt verleend voor eigen bijdrage rechtsbijstand wordt van op de
door de Raad voor de rechtsbijstand opgelegde bijdrage (toevoeging) een bedrag gelijk aan het
bedrag genoemd in artikel 2 lid 6 van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand niet vergoedt indien
de belanghebbende geen diagnosedocument van het luridisch Loket kan overleggen of anderszins
aantoont over een dergelijk diagnosedocument te beschikken.
4. Lid 3 wordt niet toegepast indien het verstrekken van een diagnosedocument volgens het
Juridisch Loket niet noodzakelijk is.
5. Indien bijzondere bijstand wordt verleend voor de door het Cak geïnde eigen bijdrage op grond
van de Jeugdwet wordt de eventueel door de belanghebbende voor het betreftende kind ontvangen
kinderbijslag en/of kindgebonden budget volledig in mindering gebracht op de te verstrekken
bijzondere bijstand.

Artike! 14 - Jongerentoeslag
De bijzondere bijstand van de alleenstaande of gehuwde jongere als bedoeld in artikel 12 van
de wet, bedraagt het verschil tussen de toepasselijke landelijke bijstandsnorm voor personen
jonger dan 21 jaar, exclusief vakantiegeld, en de bijstandsnorm voor personen van 21 jaar en
ouder, exclusief vakantiegeld. Hierbij wordt, indien de belanghebbende de woning deelt met andere
meerderjarigen, de bijstandsnorm voor personen van 21 jaar en ouder bepaald aan de hand van de
in artikel 22a van de wet opgenomen kostendelersnorm.

Artikel 15 - Toeslag voormalig eenoudergezin
1. Als het laatste in de gezinsbijstand begrepen kind niet meer ten laste van de
alleenstaande ouder komt, waardoor op de ouder het normbedrag voor een alleenstaande
van toepassing is én het kind tot de huishouding van de alleenstaande blijft behoren, kan een
toeslag voormalig eenoudergezin worden verleend.
2. De toeslag als bedoeld in lid 1 wordt uitsluitend verstrekt indien het inwonende kind dat 18 jaar
is geworden een studie of opleiding volgt op grond waarvan studiefinanciering of een
tegemoetkoming op grond van de WTOS mogelijk rs.
3. De toeslag voormalig eenoudergezin wordt verstrekt tot uiterlijk de eerste dag van het eerst
volgende kwartaal nadat het inwonende kind 18 jaar geworden is.
4. De hoogte van de toeslag is gelijk aan het bedrag genoemd in aftikel 25lid 2 van de wet. Op de
toeslag wordt het op grond van de wet in aanmerking te nemen inkomen van het laatst in de
gezinsbijstand begrepen kind volledig in mindering gebracht, waarbij aftikel 31 lid 2 van de wet
onverkort van toepassing is.
5. Het draagkrachtpercentage bedraagt 1007o over de ruimte boven de relevante bijstandsnorm en
het vermogen boven het bescheiden vermogen.

Artikel 16 - Overbruggingsuitkering
1. Indien een belanghebbende bij een aanvraag voor algemene bijstand op grond van de wet de
periode tot het tijdstip van uitbetaling van de eerste uitkering niet zelf kan overbruggen wordt een
voorschot als bedoeld in artikel 52 van de wet beschouwd als een afdoende oplossing.
2. In het geval er geen beroep kan worden gedaan op een voorschot als bedoeld in artikel 52 van
de wet en de belanghebbende hier geen verwijt van te maken valt kan bijzondere bijstand worden

verleend ter overbrugging van de periode tot de eerst volgende uitbetaling van de uitkering.
3. In afwijking van lid 1 en 2 wordt aan een toegelaten vluchteling die zich voor het eerst in Weeft
vestigt in verband met de taakstelling huisvesting vergunninghouders, mits hij voorafgaand
daaraan voor zijn huisvesting onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers viel, een overbruggingsuitkering toegekend.

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 hu isvestiging vergu nninghouders.
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.
5. Het draagkrachtpercentage bedraagt 100o/o over de ruimte boven de relevante bijstandsnorm.
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 Weeft 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: € 0,19 per kilometer) worden verstrekt indien:
a. openbaar vervoer niet mogelijk is of gevergd kan worden of;
b. een eigen vervoermiddel beschikbaar is en de kilometervergoeding lager is dan de reiskosten
van het openbaar vervoer.

Artikel 18 - Legeskosten
1. Kosten van leges komen niet voor bijzondere bijstandverlening in aanmerking.
2. In afwijking van lid 1 komen kosten van leges voor vreemdelingendocumenten wel in
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 zeff of ,
b de kosten van leges samenhangen met de eerste 'verblijfsvergunning regulier' van de toegelaten
vluchteling.
De toegelaten vluchteling moet in beide gevallen beschikken over een 'verblijfsvergunning asiel' en
het eerste verblijf in Nederland van de toegelaten vluchteling dient koter 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 identiteitskaaft in
Weert.

Artikel 19 - Misgelopen inkomensafhankelijke regelingen
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
een inkomensafhankelijke regeling die onder de werking van de Awir vallen.

Artikel

2O

- Schulden

1. Bijstandsverlening voor schulden kan slechts plaatsvinden in het geval dat het college van
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.

Artikel 21 - Doorbetaling vaste lasten wegens verblijf in een AWBZ-instelling
1. Indien de noodzaak van doorbetaling van de vaste lasten is geindiceerd, kan bijzondere
bijstand om niet worden verleend voor de onontkoombare kosten in verband met het aanhouden
van de woning voor de duur van maximaal zes maanden.
2. Het draagkrachtpercentage bedraagt 100Vo over de ruimte boven de relevante
bijstandsnorm.

Artikel 22 - Bijzondere bijstand bij een gedwongen opname in een psychiatrisch
ziekenhuis
1. Indien de belanghebbende gedwongen is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis kan
bijzondere bijstand om niet worden verleend voor de persoonlijke uitgaven, de
verschuldigde huur en het vastrecht van de nutsvoorzieningen.
2. De hoogte van de bijzondere bijstand voor persoonlijke uitgaven is gelijk aan 95olo van de in
aftikel 23lid 7 van de wet genoemde normbedragen, waarbij toepassing van artikel 23lid 2 van de
wet achterwege blijft.
3. Het draagkrachtpercentage bedraagt 100o/o over de ruimte boven 95olo van de in artikel 23 lid 1
van de wet genoemde normbedragen, waarbij toepassing van aftikel 23 lid2 van de wet
achterwege blijft.

Artikel 23 - Verhuis- en inrichtingskosten
1. De belanghebbende wordt geacht de kosten, die verband houden met een verhuizing of
inrichting, in beginsel uit zijn inkomen te voldoen. Hetzij door reservering, hetzij door
gespreide betaling achteraf.
2. Als de verhuis- of inrichtingskosten noodzakelijk zijn wordt voor deze kosten bijzondere
bijstand verleend in de vorm van leenbijstand.
3. De noodzaak om te verhuizen staat in elk geval vast als er sprake is van een verhuizing in
verband met hoge woonkosten.
4. Indien er sprake is van een verhuizing ter bevordering van het langer zelfstandig wonen of
de verhuizing plaats vindt op basis van een woonurgentie op basis van sociale of medische gronden
wordt de WMO beschouwd als een toereikende voorliggende voorziening.
5. De hoogte van de bijzondere bijstand voor opknapkosten is voor een woning waar 1 tot 4
personen Wonen € L74,= en voor een woning waar 4 of meer personen wonen € 236,=. Bij
kamerbewoners wordt uitgegaan van 50Vo van het genoemde bedrag in de eerste volzin.

Artikel 24 - Duurzame gebruiksgoederen
1. De kosten die gemoeid zijn met de aanschaf en de vervanging van duurzame
gebruiksgoederen, behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en
worden uit eigen middelen betaald.
2. Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden kan voor deze kosten bijzondere
bijstand in de vorm van leenbijstand worden verleend.
3. Indien er sprake is van dringende redenen kan bijzondere bijstand om niet worden
verleend.

4. Voor de hoogte van de bijzondere bijstand wordt aangesloten bij de Nibud-normen.
5, In afwijking van lid 4 wordt voor stofFeringskosten (gordijnen en vloerbedekking) bij een
volledige, of naar rato indien het een gedeeltelijke inrichting van een woning betreft, uitgegaan van
de volgende maximale bedragen (plafonds):
a. bij 1 tot 4 personen in een woning € 1.159;
b. bij 4 of 5 personen in een woning € 7.447;
c. bij 6 of meer personen in een woning € 1.621.
6. In afwijking van lid 4 wordt bij kamerbewoners uitgegaan van 500/o van het genoemde bedrag in
tid 6.

7. In afwijking van lid 4 wordt voor inrichtingskosten bij een volledige, of naar rato indien het een
gedeeltelijke inrichting van een woning betreft, uitgegaan van de volgende maximale bedragen
(plafonds):
a. alleenstaande kamerbewoner € t.62L;
b. alleenstaande zelfstandig gehuisvest € 3.L29;
c. gezin van 2 personen € 5.243;
d. gezin van 3 personen € 6.043;
e. gezin van 4 personen € 6.833;
f. gezin van 5 personen€7.387;
g. gezin van 6 of meer personen € 7.767.

Artikel 25 - Woonkostentoeslag
1. Het college kan een woonkostentoeslag verlenen bij een:
a. huurwoning, waarvan de huurlasten beneden de maximale huurgrens van de Huuftoeslag
liggen;
b. huurwoning, waarvan de huurlasten boven de maximale huurgrens voor de Huuftoeslag liggen,
of
c. bij een koopwoning.
2. De hoogte van het bedrag bijstand is afhankelijk van de huurprijs of hypotheekrente plus
aanverwante kosten koopwoning en wordt in aanvang vastgesteld overeenkomstig de
berekening huurtoeslag tot de maximale huurgrens.
3. Als een woonkostentoeslag als bedoeld in lid 1 onder b of c verleend wordt en
voorzienbaar is dat, bij ongewijzigd huurtoeslagbeleid, de woonkostentoeslag het volgend
huurtoeslag jaar ook nodig zal zijn, kan het college een verhuisverplichting opleggen. Er
wordt dan voor een periode van maximaal 12 maanden bijstand verleend.
4. Als de belanghebbende, in de in het vorige lid bedoelde situatie, redelijke pogingen
ondernomen heeft om goedkopere woonruimte te verkrijgen en dit niet gelukt is, of dit naar het
oordeel van het college niet redelijkerwijs gevergd kan worden van de belanghebbende, kan de
bijstand bij wijze van uitzondering worden verlengd.
5. De verhuisverplichting wordt niet opgelegd bij bijstandsverlening voor woonkosten aan
bewoners van een eigen woning als bedoeld in lid 1 onder c, zolang de bijstand
verstrekt wordt onder voorwaarde van een gevestigde krediethypotheek.
6. Woonkostentoeslag in situaties als bedoeld in lid 1 onder a is alleen mogelijk in het geval er
sprake is van dubbele woonlasten voor een periode van maximaal 2 maanden.
7. Als op grond van lid 3 of 4 een verhuisverplichting wordt opgelegd kan, in afwijking van lid 2, de
woonkostentoeslag verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 50o/o van de in aanmerking te
nemen woonkosten voorzover zij de maximale huurgrens voor de Huuftoeslag overstijgen.
8. Het draagkrachtpercentage bedraagt 100o/o over de ruimte boven de relevante
bijstandsnorm.

Artikel 26 - Collectieve zorgverzekering minima

1. Het college verleent aan een persoon van 18 jaar of ouder die, in het kader van de met de CZ
afgesloten collectieve zorgverzekering voor minima, een aanvullende zorgverzekering "Gemeente
Extra" heeft afgesloten een bijdrage van € 10,= per maand als tegemoetkoming voor de premie
van deze aanvullende verzekering, alsmede voor de kosten van de door de CZ aangeboden 'module
Wmo-Wlz/huishoudelijke ondersteu ning'.
2. Het college verleent aan een persoon van 18 jaar of ouder die, in het kader van de met de CZ
afgesloten collectieve zorgverzekering voor minima, een aanvullende zorgverzekering "Gemeente
Extra Uitgebreid" heeft afgesloten een bijdrage ter hoogte van de in lid 1 genoemde bijdrage
vermeerderd met 507o van het premieverschil tussen de verzekering "Gemeente Extra" en
"Gemeente Extra Uitgebreid" als tegemoetkoming voor de premie van deze aanvullende
verzekering, alsmede voor de kosten van de door de CZ aangeboden 'module WmoWlzlhuishoudelijke ondersteuning'.
3. De verstrekking van de bijdrage en de vergoeding van de kosten als bedoeld in het eerste en
tweede lid vindt plaats door middel van het in mindering brengen hiervan op de door de deelnemer
verschuldigde aanvullende premie voor de aanvullende verzekering "Gemeente Extra" of
"Gemeente Extra Uitgebreid ".

Artikef 27 - Bevoegdheid
De bevoegdheid tot aanpassing van de in deze beleidsregels opgenomen normen of bedragen
berust bij het hoofd van de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening.

Artikel 28- Onvoorziene situaties
In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet
overeenkomt met de bedoeling van deze regels, is het hoofd van de afdeling Werk, Inkomen en
Zorgverlening bevoegd nadere regels, richtlijnen en richtprijzen vast te stellen. Indien het hoofd
van de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening gebruik maakt van deze bevoegdheid stelt hij de
verantwoordelijke wethouder hiervan in kennis.

Artikel 29- Hardheidsclausule
Het college kan, onverminderd artikel 18 lid 1 van de wet, in bijzondere gevallen ten gunste van de
belanghebbende afwijken van de bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot
onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

3O - Overgangsrecht
1. Op aanvragen voor bijzondere bijstand waarvan de meldingsdatum ligt voor de
inwerkingtredingsdatum van deze beleidsregel wordt besloten op basis van het op de
meldingsdatum geldende beleid.

Artikel

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.

Artikel 31- Indexering

1. De bedragen, genoemd in artikel 23 lid 5 en aftikel 24lidS en 7, worden jaarlijks geTndexeerd
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; €O,49 en lager naar beneden; € 0,50 en meer naar
boven.

Artikel 32 - Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2015 en worden
aangehaald als "Beleidsregel bijzondere bijstand Weeft 20t5".
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