
Aan het College van B&W van de gemeente West Betuwe
Postbus 112
4191 CC Geldermalsen 

Geldermalsen, 12 november 2019

Gevraagd advies aan de Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe 
t.a.v. de  harmonisatie van de verordeningen en beleidsregels sociaal domein West Betuwe.

Geacht College, 

We willen u  complimenteren met de uitgebreide documentatie en hopen dat u de burgers in nood 
zo op een goede manier naar menselijke maat van dienst kunnen zijn.

De Adviesraad (ASD) heeft de volgende stukken van de Gemeente West Betuwe 2020 ontvangen en 
doorgenomen: Collegevoorstel, Beleidsregels/verordening  individuele inkomenstoeslag, 
Beleidsregels/verordening  individuele bijzondere bijstand, Verordening individuele studietoeslag 
en de Verordening culturele, maatschappelijke en sportieve deelname.

Via verschillende kanalen hebben we als ASD gehoord en begrepen dat de Gemeente West Betuwe 
er wil zijn voor de burgers. Daarbij, wat de participatie betreft, volgens de perspectiefnota, de 
burgers hulp en ondersteuning te geven en daar waar nodig uit te gaan van een sociaal minimum 
van 120%. Daarnaast, en niet het minst belangrijk, altijd te zorgen dat door al te strak hanteren van 
regels  de burgers niet te maken krijgen met een “Armoede val”. Zodat als kern “MAATWERK”  
voorop staat.

We zouden het “MAATWERK” als ASD dan ook graag terug zien in de aanhef van het college- 
voorstel en zeker in de eerste artikelen van bovengenoemde stukken.
Helaas zien we maatwerk op dit moment pas bij slotbepalingen genoemd.

Ons voorstel zou zijn: 
De Gemeente West Betuwe streeft er naar in voorkomende gevallen maatwerk te leveren. Daarbij 
worden natuurlijk de regels en verordeningen gehanteerd, echter met dien verstande dat er 
gewerkt wordt vanuit de menselijke maat waarbij o.a. gekeken wordt naar een eventuele “armoede  
val”. Daardoor kan in uitzonderingsgevallen afgeweken worden van de regels en verordeningen als 
door bijzondere omstandigheden de gevolgen voor de belanghebbende onevenredig zwaar worden.

Naar inhoud van de verschillende stukken willen we graag het volgende nog opmerken:
- De verordening individuele inkomenstoeslag artikel 4

Er ontstaat ongelijkheid tussen alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. In uw voorstel 
ontstaan grote verschillen.  U houdt de (voormalige) regeling van Geldermalsen aan in de nieuwe 
verordening van 2020. Ook zou dat in de toekomst verschillen geven door de veranderde bedragen 
van de verschillende uitkeringen. ( alleenstaanden/alleenstaande ouders ) 

Een ASD lid heeft een berekening gedaan (met uitkeringsbedragen van 2019) en komt daarbij op 
achteruitgang in verschillende situaties en op ongelijkheid.
 
De Individuele Inkomenstoeslag:



Wij constateren dat in 2020 een alleenstaande ouder uit voormalig Lingewaal er 80 euro op 
achteruit gaat en een alleenstaande ouder uit voormalig Neerijnen er 42 euro op achteruit gaat. 
Dat kan toch niet de bedoeling zijn!

Oud Lingewaal was:                                                             Nieuwe situatie 2020:
Alleenstaande               350,-               vooruit                    Alleenstaande                412,-
Alleenstaande ouder   450,-               achteruit                 Alleenstaande ouder               370,-
Echtpaar                        500,-               vooruit                    Echtpaar                          588,-

Neerijnen was:                                                                     Nieuwe situatie 2020:

Alleenstaande                 412,-              gelijk                      Alleenstaande                412,-                                
Alleenstaande ouder     412,-               achteruit               Alleenstaande ouder               370,-
Echtpaar                          588,-               gelijk                    Echtpaar                          588,-

Wij adviseren u dan ook om voor alle alleenstaande ouders €450,- te vergoeden via de Individuele 
Inkomenstoeslag. Wij nemen aan dat u, net als de ASD niet wilt dat een alleenstaande ouder die 
leeft op een minima-niveau er zoveel op achteruit gaat.

- Verder wordt er in verschillende artikelen verwezen naar normen volgens het NIBUD
Echter bij artikel 4,6  “Dieetkostenvergoeding “van Beleid Individuele bijzondere Bijstand wordt die 
niet genoemd.  Om eenheid te creëren lijkt het ons duidelijk om ook daar de NIBUD norm te 
hanteren (zoals bijv. genoemd in artikelen 5,2 en 7,1 ) als ook de Belastingdienst te volgen. 
Dieetvergoeding kan aan de orde zijn bij een medische indicatie. 
Jaarlijks moet een medische verklaring worden overlegd, ook als de medische situatie gelijk blijft. 
Voor de vergoeding wordt dan aangesloten bij de NIBUD-normen dieetkosten. De NIBUD norm voor 
1 dieet is nu al bijv. 87,50 euro.
Er blijkt verder geen rekening gehouden te worden met mensen die meerdere diëten moeten 
volgen en dus veel hogere kosten hebben. Voor de meerkosten heeft NIBUD ook een richtlijn. 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe

M.C. Korteweg ( secretaris) 
Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe
Herman Kuijkstraat 15-16
4191 AH Geldermalsen 


