
Beste griffie 
  
Zouden jullie onderstaande vragen willen uitzetten in de organisatie? 
  
Alvast dank! 
  
Met vriendelijke groet 
  
Rita Boer Rookhuiszen 
D66 West Betuwe 
  
Vragen beleidsregels individuele bijzondere bijstand 
7 mei 2021 

  
Op 7 april is de Tweede wijziging Beleidsregels individuele bijzondere bijstand gemeente West 
Betuwe 2020 gepubliceerd. 

  
Gewijzigd is onder andere artikel 6.1 dat over vergoeding van reiskosten gaat.  

  
Reiskosten worden in principe gezien als algemene kosten van bestaan en komen dan ook niet in 
aanmerking voor bijzondere bijstand tenzij er sprake is van individuele, bijzondere omstandigheden.   

  
Onder bijzondere omstandigheden wordt (oa), het volgende verstaan: 
- bezoek aan uit huis geplaatst kind, 
- bezoek van familieleden (eerste graad) in een zorginrichting 
- bezoek aan gedetineerd familielid in de eerste graad in een gesloten inrichting in Nederland. 
- en voor de inburgeringsplichtige die reiskosten heeft in verband met het volgen van onderwijs voor 
het behalen van het inburgeringsexamen wanneer de enkele reisafstand meer is dan 15 km.  
  
Tot 15 km wordt een inburgeringsplichtige, als hij of zij daartoe in staat is, geacht die afstand per 
fiets af te leggen.  

  
In de praktijk blijkt dat niet alleen medische redenen maken dat een inburgelingsplichtige niet (lange 

afstanden) kan fietsen. Met name vrouwelijke inburgeringsplichtigen hebben vaak niet als kind in het 

thuisland (mogen) leren fietsen en zijn dan ook niet fietsvaardig. Op latere leeftijd leren fietsen vergt 

meestal langere tijd en veel inspanning eer men veilig op de fiets aan het Nederlandse verkeer kan 

deelnemen. Soms lukt dit ondanks veel inspanning helemaal niet.  
  
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van D66 West Betuwe de volgenden vragen: 

  

-          Waarom is er alleen voor de inburgeringsplichtigen dit afstandscriterium van 15 km enkele 

reis in de regels voor individuele bijzondere bijstand opgenomen? 

-          Hoe en door wie wordt bepaald of een inburgeringsplichtige in staat is om zelfstandig en 

veilig een dergelijke afstand te fietsen? 


