
 

 

 

Postadres : Willem Frederikstrjitte 17 ; 9288CH Kootstertille 

Telefoon  : 0512 331807 

Emailadres : bestuur@adviesraad8k.nl 

 

Aan : Het college van Burgemeester & Wethouders Achtkarspelen 

Adres : Stationsstraat 18 , Postbus 2; 9285ZV Buitenpost  

Onderwerp : beleidsregels verlagingen woonlasten en schoolverlaters 2021 

Status  : gevraagd advies 

Datum   : 15 februari 2021 

Kenmerk : 20210215 A 

 

Aan het college van B&W 

Geacht college 

Advies : Beleidsregel verlaging woonlasten- kies voor flankerend beleid en bekijk individueel of 
verlagen met een bedrag ter hoogte van de basishuur ( € 232.65 ) gewenst is. 

Advies : Beleidsregels schoolverlaters – kies voor maatwerk voor schoolverlaters uit het voortgezet 
speciaal onderwijs. 

Toelichting : 

Verlaging woonlasten : voorgesteld wordt de bijdrage voor “echte “adres- en thuislozen die nu onder 
de gemeente vallen en in de gemeente verblijven te korten. De korting bedraagt € 232, 65 per 
maand. 

Het besluit van deze korting is in onvoldoende mate genuanceerd en verdient nadere  nuancering en 
uitwerking 

Artikel 5- de hardheidsclausule biedt de mogelijkheid voor nuancering. 

 



Wij adviseren de voorgenomen beschikking met betreffende persoon mondeling door te nemen en 
de gevolgen daarvan met hem te bekijken. Op basis van dit gesprek kan vervolgens overwogen 
worden om de hardheidsclausule  van toepassing ta laten zijn en af te zien van de korting. 

Verlaging uitkering schoolverlaters :  voorgesteld wordt om schoolverlaters de eerste 6 maanden na 
het beëindigen van het onderwijs met 20% te korten op de bijstandsuitkering omdat het niet 
wenselijk is dat betrokkene er met een bijstandsuitkering ineens financieel behoorlijk op vooruit zou 
gaan. 

Wij vinden dit een voorstel om kritisch tegen het licht te houden. 

Na uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat naast het forfaitaire bedrag de kosten van het 
reisproduct moet worden meegenomen, en dus de uitkering minder verlaagd mag worden, vragen 
wij ons de zin van deze korting af. 

Wij adviseren maatwerk toe te passen bij deze groep die toch al in een lastige positie zit door slechte 
kansen op de arbeidsmarkt en nauwelijks financiële middelen heeft. 

 

Nuancering van dit advies : 

Het voorliggende advies is niet getoetst bij betrokkenen van de doelgroep . 

Hiervoor ontbrak de tijd aangezien wij niet betrokken waren bij het formuleren van dit beleid. 

Dit advies is uitsluitend besproken en opgesteld door leden van de Adviesraad. 

 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein 

Harrie Steenstra  - interim voorzitter 

Corrie Kool   - secretaris  

 

  

 

 


