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Advies cliëntenraad Beleidsregels bijzondere bijstand.
De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet. De invulling en uitvoering van het 
bijzondere bijstandsbeleid bepaalt het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft 
beleidsvrijheid bij de vaststelling van de draagkracht en de draagkrachtperiode van de belanghebbende alsmede 
bij de bepaling van de ínhoud van het bijzondere bijstandsbeleid. In deze beleidsregels wordt uitgewerkt hoe het 
college invulling geeft aan haar beleidsvrijheid ten aanzien van de verstrekking van bijzondere bijstand. De 
huidige beleidsregels zijn toe aan een update op een onderdeel naar aanleiding van regionale ontwikkelingen op 
het gebied van de transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het gaat enkel over het 
vergoeden van de waarborgsom, eerste huurlasten en inrichtingskosten, zoals beschreven in artikel 19.

Wat wijzigt er in de beleidsregels?
Artikel 19 lid 2 sub c was: “deelnemen aan een door of namens de gemeente opgezet zorgproject als Housing 
First en Sober Wonen".

Artikel 19 lid 2 sub c wordt: “ondersteuning ontvangen vanuit de Wmo in het kader van maatschappelijke 
opvang, beschermd wonen of begeleid wonen.”

De reden voor de wijziging is dat de zorg/ondersteuning die werd geboden vanuit de projecten Housing First en 
Sober Wonen inmiddels zijn opgenomen in het reguliere zorgaanbod (Housing First trajecten in de lokaal 
georganiseerde Wmo-maatwerkvoorziening ambulante begeleiding en Sober Wonen in de regionale opdracht 
voor de uitvoering van de maatschappelijke opvang) en dus niet meer in projectvorm worden uitgevoerd en/of 
gefinancierd. Door de wijziging houden we het mogelijk dat mensen met psychiatrische en sociaal
maatschappelijke problemen hun zelfstandigheid vaker behouden doordat passende ondersteuning in de 
thuissituatie sneller beschikbaar is.

Advies:
De cliëntenraad is allereerst blij dat de zorg en ondersteuning die werd geboden vanuit de projecten Housing 
First en Sober Wonen niet gestopt is, maar doorgaat in het reguliere zorgaanbod. De cliëntenraad kan zich dan 
ook vínden in de voorgestelde wijziging en benadrukt het belang van het snel beschikbaarstellen van passende 
ondersteuning in de thuissituatie, om mensen met problemen te helpen om (weer) zelfstandig door het leven te 
kunnen gaan.
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