
Aan het bestuur van de gemeente Delft 
 
Delft, 21 oktober 2014 
 
Advies van het Panel Werk en Inkomen met betrekking tot: 

- De nota bijzondere bijstand; 
- En de bijbehorende verordening individuele inkomenstoeslag. 

 
 
Het Panel werk en inkomen heeft kennis genomen van de beleidsvoornemens op het gebied van de 
bijzondere bijstand. Zij kan zich vinden in de keuzes die door de gemeente worden gemaakt. Het 
Panel heeft wel enkele opmerkingen  en aanbevelingen. 
 
Het Panel doet geen uitspraak over de aard, omvang en noodzaak van de bezuinigingen. Mochten de 
bezuinigingen leiden tot problemen dan zal het Panel zich hierover uiten. 
 
Bijzondere bijstand vraagt, nu categoriale verstrekkingen niet meer mogelijk zijn,  steeds meer een 
individuele afweging. Een dergelijke individuele afweging vraagt veel van de medewerkers. Willekeur 
moet worden voorkomen.  Het Panel doet ook de aanbeveling dat medewerkers goed opgeleid en 
getraind moeten zijn/worden om een dergelijke individuele afweging te maken. 
Bij een dergelijke individuele afweging zou de gemeente ook de belangen van kinderen in een gezin 
mee moeten laten wegen. 
 
Het Panel heeft ook grote waardering voor het initiatief om de schoolkostenregeling onder te 
brengen bij de Delftpas. Temeer omdat kinderen daarmee ook gebruik kunnen maken van alle 
overige aanbiedingen van de Delftpas. Het Panel beseft dat gesprekken met de verschillende scholen 
de nodige inzet vragen en hoopt dat dit alles is geregeld kan worden voor het komend schooljaar. 
 
Het Panel kan zich ook vinden in de lijn die de gemeente kiest als compensatie voor de afschaffing 
van landelijke regelingen, zoals de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) 
en de Compensatie wettelijk eigen risico (CER). Met het voorstel het verzekeringspakket uit te 
breiden wordt  een goede compensatie geboden. 
 
Het Panel heeft ook waardering voor de bedragen die worden verstrekt in het kader van de 
individuele inkomenstoeslag, en heeft ook waardering voor het feit dat bij gezinnen met kinderen 
hogere bedragen worden verstrekt. 
 
De bijgaande verordening heeft niet geleid tot opmerkingen. 
 
H. van der Ven, 
 
Voorzitter Panel werk en inkomen 


