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Overzicht van wetswijzigingen en trends van invloed op uitgaven bijzondere bijstand 

Datum: 25 november 2015 

Achtergrond 

Doel van de Divosa-factsheet is inzicht te geven in de bijzondere bijstand: wat is het budget van 

gemeenten, wat de uitgaven en de belangrijkste kostenposten?  De factsheet wordt gebruikt in de 

lobby richting landelijke partijen. Onderdeel van de factsheet is een overzicht van wetswijzigingen en 

trends die invloed hebben op uitgaven bijzondere bijstand. Met het overzicht kunnen veranderingen in 

budgetten over de tijd gedeeltelijk verklaard worden.  

Het overzicht is samengesteld door (juridisch) adviseurs van Stimulansz op gebied van armoedebeleid  

en Participatiewet en deelnemers van de wetstechnische groep van Stimulansz. In een 

brainstormsessie met beleidsmedewerkers armoedebeleid van 9 gemeenten is een grosslist van het 

overzicht besproken en is een ordening aangebracht. Zie bijlage 1 voor het verslag van de 

brainstormsessie. Bijlage 2 bevat de grosslist van ontwikkelingen en trends.  

Overzicht 

Hieronder vindt u het overzicht. Op plek 1 staat de wijziging/trend die de grootste kostenstijging tot 

gevolg heeft, op plek 2 de trend met iets minder financiële impact, etc. Bij trend 10, 11 en 12 is de 

financiële impact nog niet bekend, omdat de omvang van de doelgroep nog onbekend is of de 

problematiek vooral in de toekomst speelt (trend 12).  

1. Beschermingsbewind 

Problematische schulden als grond voor onderbewindstelling in wetgeving vastgelegd (2015). De 

kostenpost financiële transacties stijgt. Kosten stijgen als gevolg van meer mensen in 

beschermingsbewind. Mogelijke oorzaken voor meer mensen in beschermingsbewind: strengere 

regels gemeentelijke schuldhulp, bewindvoerders die actief werven, complexere samenleving, meer 

mensen hebben hulp nodig bij beheren financiën. Schulden/verkwisting is officiële grond voor 

onderbewindstelling. Gemeenten moeten bijzondere bijstand verstrekken als de rechtbank aanvraag 

heeft goedgekeurd. Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat in de periode 2010-2013 de kosten 

voor bijzondere bijstand aan beschermingsbewind voor gemeenten zijn verdubbeld
1
.   

2. Statushouders 

Gemeenten zijn verplicht statushouders te huisvesten. De inrichtingskosten worden uit de bijzondere 

bijstand betaald. Door de komst van vluchtelingen is het plaatsen van statushouders urgenter 

                                                           
1
 Zie: Beschermingsbewind – Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten, stichting 

Stimulansz (2014), p. 7. In 2010 geven de 79 gemeenten die deelnemen aan het onderzoek 11% van het totale 

budget bijzondere bijstand uit aan beschermingsbewind. In 2013 is dit bedrag gestegen naar 22%. Zie ook 

Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden, Bureau Bartels, 31 januari 2015. In 2016 staat een 

vervolgonderzoek gepland. 
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geworden om plek te maken in de asielzoekerscentra. Zowel vluchtelingen als statushouders  hebben 

weinig reserveringsruimte en leven geruime tijd op een laag inkomen. Dit zal op den duur leiden tot 

toename van uitgaven bijzondere bijstand (o.a.directe levensbehoeften, voorzieningen voor wonen).  

3. Woningmarkt 

Er is in veel gemeenten een tekort aan goedkope huurwoningen, waardoor mensen die bijvoorbeeld 

door de crisis een inkomensachteruitgang meemaakten, niet naar een goedkopere woning kunnen 

verhuizen. Eigenhuizenbezitters die in een te duur huis wonen ontvangen geen huurtoeslag. Voor 

zover de woning een overwaarde heeft (na toepassing van de vermogensvrijlating i.v.m. de eigen 

woning) kunnen zij de woning redelijkerwijs niet te gelde maken. Los van de vorm van de algemene 

bijstand (krediethypotheek) hebben zij vaak problemen met het betalen van de woonlasten. Dan wordt 

vaak een beroep gedaan op bijzondere bijstand voor woonkosten. 

4. Wanbetalers in de zorg  

Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met mensen die niet aanvullende verzekerd zijn 

omdat zij een forse achterstand op de zorgverzekering hebben opgebouwd. Probleem is dat deze 

mensen niet voor een aanvullende zorgverzekering van de gemeente in aanmerking komen zolang zij 

de achterstand niet hebben betaald. Het gevolg is dat de uitgaven bijzondere bijstand aan medische 

kosten (bijvoorbeeld tandartskosten) stijgen, omdat er voor deze kosten geen dekking is uit de 

basisverzekering en men niet aanvullend verzekerd is.  

5. Rechtsbijstand 

Uitgaven aan rechtsbijstand nemen toe. Er wordt vaker bezwaar en (hoger) beroep ingesteld door 

mensen die het niet eens zijn met besluiten, of deze als gevolg van complexe regelgeving niet 

begrijpen. Bovendien is in wet- en regelgeving gesteld dat voor mensen met een minimuminkomen 

bijzondere bijstand verstrekt wordt ter compensatie van de eigen bijdrage. Het gevolg is dat 

gemeenten hier niet op kunnen sturen, maar verplicht zijn om deze aanvragen van mensen op 

bijstandsniveau te honoreren. Wet taaleis en gebruik computer 

6. Het gebruik van een computer is steeds belangrijker in het onderwijs, zowel in het basis als 

voortgezet onderwijs.  

Met de Wet Taaleis krijgen gemeenten de verplichting om van bijstandsgerechtigden te verlangen dat 

zij actief werken aan hun taalvaardigheid. Een computer is – bij de taaleis maar ook bij andere zaken 

– een belangrijk hulpmiddel. Gemeenten ondersteunen burgers die dit niet kunnen betalen. De 

verwachting is dat in de toekomst meer uitgaven bijzondere bijstand zullen gaan naar 

aanschaf/onderhoud computer.  

7. Jongeren: studietoeslag en bijstand voor levensonderhoud < 21 jaar. 

Jongeren onder 21 zijn een kwetsbare groep. Zij krijgen een aparte jongerennorm, vanuit het idee dat 

de ouders nog bijdragen aan de kosten van levensonderhoud. Doen de ouders dat niet en wonen de 

jongeren zelfstandig, dan kunnen zij van deze jongerennorm niet rondkomen. In die gevallen vult de 

gemeente de algemene bijstand aan met bijzondere bijstand voor levensonderhoud. Wat precies de 

financiële impact is op landelijk niveau, is niet duidelijk, omdat de omvang van deze doelgroep zal 

verschillen per gemeente. Dit hangt o.a. af van de omvang van de jeugdwerkloosheid.  
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Gemeenten betalen vanaf 1 januari 2015 studietoeslag voor jongeren die wel in staat zijn tot arbeid 

maar niet in staat zijn hiermee het wettelijk minimumloon te verdienen. De financiële impact van deze 

studietoeslag is nog onbekend. Gemeenten geven aan weinig tot geen aanvragen te hebben gehad.  

8. Meer mensen een langdurig laag inkomen  

Gemeenten wijzen op verpauperende effecten van de hogere werkloosheid en lagere uitkeringen, 

waardoor uitkeringsgerechtigden minder buffers hebben. Bovendien wordt op Rijksniveau bezuinigd 

op een groot aantal regelingen die makkelijker toegankelijk waren: bijvoorbeeld Wmo (minder 

toekennen, hogere eigen bijdrage), afschaffing compensatie eigen risico (CER) en de wettelijke 

regeling voor chronische zieken en gehandicapten (Wtcg), maar ook de verlagingen van de 

bijstandsniveaus. Zo laag dat de niveaus de algemene kosten van het bestaan niet dekken. Het Nibud 

geeft aan dat rondkomen voor veel gezinnen op bijstandsniveau steeds moeilijker wordt
2
.Gevolg: 

meer uitgaven bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld vervanging duurzame gebruiksgoederen.  

9. Hogere uitvoeringskosten door meer maatwerk en integrale aanpak  

Met de wet maatregelen WWB en de Participatiewet 2015 wil men de bijstand meer activerend 

maken. Bijzondere bijstand is financieel en beleidsmatig gedecentraliseerd aan gemeenten, omdat op 

lokaal niveau – dichtbij de burger – maatwerk kan worden geboden rekening houdend met individuele 

en lokale omstandigheden. Voor de uitvoering betekent dit meer maatwerk leveren: aanvragen 

bijzondere bijstand individueel toetsen en de vraag van de burger integraal bekijken en oplossen.  

Gemeenten geven aan dat dit hoge uitvoeringskosten met zich mee brengt, omdat werkprocessen 

moet heringericht en deels vervangen door arbeidsintensieve ‘keukentafelgesprekken’.  

10. Maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten. 

In 2014 is de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en de compensatie 

voor het verplicht eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten als landelijke regeling 

afgeschaft, omdat de regeling niet doelmatig werd uitgevoerd en de doelgroep onvoldoende werd 

bereikt. De regeling is daarom overgeheveld naar de gemeenten, omdat gemeenten - dichtbij de 

burger – beter kunnen inschatten wat nodig is. In 2014 is 45 miljoen aan het Gemeentefonds 

toegevoegd, oplopend tot 706 miljoen structureel vanaf 2017. De financiële impact van deze 

maatregel is nog onduidelijk. Veel gemeenten hebben de maatwerkvoorziening wel ingericht, 

bijvoorbeeld door een collectieve aanvullende zorgverzekering, maar het gebruik ervan is nog niet 

optimaal. Het bereiken van de doelgroep blijkt lastig.  

11. Wtos  

De Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdragen en Schoolkosten is in 2015 afgeschaft voor 16/17 

jarigen. Het kindgebonden budget is de voorliggende voorziening. Gemeenten voorzien een probleem 

met het betalen van schoolboeken, omdat vanuit de Wtos de vergoeding ruimer was dan vanuit het 

kindgebonden budget. De financiële impact van deze maatregel is onduidelijk, omdat de omvang van 

de doelgroep nog onbekend is.  

12. Zelfstandig verblijf 

De tendens in de zorg dat ouderen langer zelfstandig wonen. Dit kan tot een toename van de kosten 

bijzondere bijstand leiden om bijkomende kosten voor ouderen die dit niet zelf kunnen betalen te 

dekken.  

                                                           
2
 Nibud: traditioneel kostwinnersgezin met modaal inkomen heeft het financieel zwaar. 11 maart 2015. 
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Bijlage 1: Verslag brainstormsessie gemeenten 

Brainstorm wetswijzigingen en trends van invloed op uitgaven bijzondere bijstand. 

Datum: 12 november 2015 

Deelnemers: gemeenten Enschede, Leeuwarden, Tubbergen, Deventer, Tilburg, Barneveld, Renkum, 

Alphen aan den Rijn, Nissewaard, Divosa, Stimulansz. 

Doel bijeenkomst 

Het doel van de bijeenkomst is het samenstellen van een top-10 van wetswijzigingen/trends die de 

grootste impact hebben op uitgaven bijzondere bijstand. De top-10 wordt opgenomen in de factsheet 

bijzondere bijstand waarmee Divosa gemeenten, branche-partijen en landelijke overheid informeert 

over uitgaven, kostensoorten en ontwikkelingen over tijd .En ook een vooruitblik: welke ontwikkelingen 

zien we die invloed kunnen hebben op hoeveel gemeenten uitgeven aan bijzondere bijstand.  Krijgen 

gemeenten straks met tekorten te maken? Dit kan een signaal zijn naar landelijke politiek.  

Cijfers 

Stimulansz presenteert de ontwikkelingen in uitgaven aan bijzondere bijstand over tijd, gebaseerd op 

CBS cijfers. Uitgaven zijn gestegen. In 2013 geven gemeenten 374 miljoen uit. In 1999 was dit 210 

miljoen. Gekeken naar verschillende kostensoorten valt op dat aan de post ‘directe levensbehoeften’ 

het grootste deel van de bijzondere bijstand besteed wordt. De post ‘financiële transacties’ stijgt over 

tijd. De stijging van de kosten voor bewindvoering is hiervan de oorzaak, aldus de deelnemers. Een 

aanzienlijk deel van het budget gaat naar ‘voorzieningen voor wonen’. Dit kan te maken hebben met 

het plaatsen van statushouders, maar ook door tekort aan goedkopere huurwoningen en te geringe 

doorstroom op de huizenmarkt waardoor mensen in te dure woningen wonen (woonkostentoeslag). In 

2010 geven gemeenten relatief veel bijzondere bijstand budget uit aan uitstroombevordering. Hiervoor 

is geen directe verklaring te geven. Gemeenten geven een aanzienlijk deel van de bijzondere bijstand 

uit aan maatschappelijke zorg. Mogelijke verklaring is voorzieningen ter bevordering van 

maatschappelijke participatie van minimagezinnen die hieruit betaald worden. Aan medische 

dienstverlening wordt in de periode 2005-2013 minder bijzondere bijstand uitgegeven. Mogelijk heeft 

dit te maken met de collectieve zorgverzekering als vervanger voor bijzondere bijstand voor medische 

kosten.  

Brainstorm 

Stimulansz licht de grosslist met wetswijzigingen/trends toe. Deelnemers herkennen de onderwerpen 

en voegen nog een aantal trends toe: 

11. Wet Taaleis maakt het steeds  belangrijker een computer te hebben. Ook voor schoolgaande 

kinderen in voortgezet en basisonderwijs. Gevolg: meer uitgaven bijzondere bijstand voor aanschaf en 

onderhoud computer. 

12. Jongeren die voor hun 21
ste

 zelfstandig wonen zonder inkomen. Gevolg: bijzondere bijstand voor 

levensonderhoud <21 jaar stijgt. 

13. Meer wanbetalers in de zorg. Voor deze groep is een collectieve aanvullende zorgverzekering niet 

mogelijk, omdat ze eerst moeten uitstromen uit de bronheffing. Risico dat zij onverzekerd blijven. 

Gevolg: uitgaven bijzondere bijstand aan medische kosten (bijvoorbeeld tandartskosten), omdat zij 

hier niet voor verzekerd zijn.  

14. Meer mensen met schulden. Bijzondere bijstand verstrekken om het inkomen aan te vullen tot 

beslagvrije voet. 
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Top-10 

Vervolgens is deelnemers gevraagd op 10 post-its de meeste belangrijke trends op te schrijven. Deze 

werden op een flipp-over geplakt. Vervolgens zijn de plakkers geclusterd. Hieruit komt het volgende 

beeld naar voren: 

1) Beschermingsbewind (12 x genoemd). Kosten stijgen als gevolg van meer mensen in 

beschermingsbewind (strengere regels gemeentelijke schuldhulp, bewindvoerders die actief 

werven, complexere samenleving, meer mensen hebben hulp nodig bij beheren financiën). 

Schulden/verkwisting is officiële grond voor onderbewindstelling. Gemeenten moeten 

bijzondere bijstand verstrekken als de rechtbank aanvraag heeft goedgekeurd.  

2) Statushouders (7 x genoemd). Inrichtingskosten. 

3) Wonen/ huur (5 x genoemd). Tekort aan betaalbare huurwoningen. Koopwoningen die niet 

verkocht kunnen worden. Gemeenten betalen woonkostentoeslag.  

4) Rechtsbijstand (4 x genoemd). Gemeenten betalen steeds vaker 

griffiekosten/advocaatkosten.  

5) Jongeren (4 x genoemd). Er spelen twee zaken: studietoeslag voor voormalige Wajongers 

(onduidelijk hoe groot de groep is en wat de kosten voor gemeenten zullen worden). Bijstand 

voor levensonderhoud voor jongeren onder 21 die gedwongen zelfstandig moeten wonen. 

Deze groep heeft geen recht op een bijstandsuitkering.  

6) Afschaffing CER/WtcG (3 x genoemd). Gemeenten moeten deze regelingen uitvoeren met 

veel minder geld. Probleem is dat weinig zicht is op hoe groot de groep is. Gemeenten 

houden nu veelal over op het budget omdat de doelgroep onvoldoende bereikt wordt.  

7) Afschaffing WTOS (5 x genoemd). Het bedrag verbonden aan kindgebonden budget is lager 

dan die van de wet tegemoetkoming schoolkosten. Er is nog onduidelijkheid over hoe groot de 

groep is die het betreft en dus ook wat de financiële gevolgen zullen zijn.  

8) Wanbetalers zorg (2 x genoemd). Voor deze groep is een collectieve aanvullende 

zorgverzekering niet mogelijk, omdat ze eerst moeten uitstromen uit de bronheffing. Risico dat 

zij onverzekerd blijven. Gevolg: uitgaven bijzondere bijstand aan medische kosten 

(bijvoorbeeld tandartskosten), omdat zij hier niet voor verzekerd zijn.  

9) Uitvoeringskosten bijzondere bijstand stijgen omdat meer maatwerk nodig is. (2 x genoemd). 

Dit betekent herinrichten van processen, meer arbeidsintensieve ‘keukentafelgesprekken’.  

10) Kosten als gevolg van zelfstandig verblijf, ouderen moeten langer zelfstandig wonen. Heeft 

niet direct gevolgen nu op het budget, maar wel in de toekomst (2 x genoemd).  

11) Meer mensen een langdurig laag inkomen (2 x genoemd), waardoor weinig mogelijkheden om 

te reserveren. Gevolg: meer uitgaven bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld vervanging 

duurzame gebruiksgoederen.  

12) Aanscherping maatregelen/invoeren boetebesluit, invoering kostendelersnorm, hervorming 

kindregeling. Deze drie wijzigingen hebben niet direct invloed op budget bijzondere bijstand, 

maar wel indirect via een lager inkomen en dus minder bestedingsruimte (en daardoor minder 

ruimte om financiële tegenvallers op te vangen).  
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Bijlage 2: Grosslist  

 

Grosslist van wetswijzigingen en trends van invloed op uitgaven bijzondere bijstand. 

Ter voorbereiding op de brainstorm met gemeenten is door Stimulansz en haar abonnees een 

grosslist opgesteld van wetswijzigingen en trends van invloed op uitgaven bijzondere bijstand.  

 

Wetswijzigingen  Wwb/Participatiewet 

1.Invoering kostendelersnorm WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269 

Toelichting: In het algemeen neemt de bestedingsruimte  die kostendelende bijstandsgerechtigden 

hebben af, waardoor eerder een noodzaak ontstaat om bijzondere bijstand te verlenen.  De noodzaak 

is een gegeven. 

2. Afschaffing norm alleenstaande ouder per 1-1-2015. Wet hervorming kindregelingen WET van 25 

juni 2014, Stb. 2014, 227 

Toelichting: De maatregel heeft geleid tot een besparing op de algemene bijstand, die niet volledig is 

gecompenseerd op elk individueel niveau. Het is aannemelijk dat het drukverhogend heeft gewerkt op 

het verlenen van bijzondere bijstand. De noodzaak is een gegeven. Zie ook de verzamelbrief SZW 

dec 2014 onder punt 19, onvolkomenheden moeten worden opgelost via bijzondere bijstand. 

3. Invoering studietoeslag (art. 36b) WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 270 

4. Afschaffing langdurigheidstoeslag en invoering individuele toeslag WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 

269, 

Toelichting: Gemeente maakt zelf de verordening voor de individuele toeslag.  Er zijn opvattingen dat 

een gemeente artikel 36 ook niet kan uitvoeren of heel beperkt. Dit  omdat het een bevoegdheid is. 

5. Invoering van tegenprestatie WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269 

Toelichting: Het uitvoeren van een tegenprestatie leidt tot bijkomende kosten, zoals reiskosten, extra 

slijtage van kleding e.d. Het is denkbaar dat daarin wordt voorzien door bijzondere bijstand. 

6. Het expliciet maken van verhuisplicht (art 18) WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269 

Toelichting: Kan leiden tot meer bijzondere bijstand voor verhuiskosten die onvoorzien waren. 

7. Het expliciet maken van eisen  betreffende kleding, en persoonlijke verzorging of gedrag; WET van 

2 juli 2014, Stb. 2014, 269 

8. Invoering van aanscherping maatregelenbeleid WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 269 

http://www.st-ab.nl/g1/1-14269.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-14227.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-14227.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-14270.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-14269.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-14269.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-14269.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-14269.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-14269.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-14269.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-14269.htm
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Toelichting: Leidt tot afname van bestedingniveau  met effect in andere jaren en roep om bijstand in 

bijzondere kosten, die aanvrager anders  zelf zou hebben gedekt.  

9. Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de 

compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten 

WET van 4 juni 2014, Stb. 2014, 259, 

Toelichting: Leidt tot meer maatwerk in de bijstand. 

10. Harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden, invoering boetesysteem WET van 4 

oktober 2012, Stb. 2012, 462 

Toelichting: Leidt tot afname van bestedingniveau met effect in andere jaren en roep om bijstand in 

bijzondere kosten, die aanvrager anders zou zelf zou hebben gedekt. 

11. Overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen ouder dan 65 jaar 

WET van 17 december 2009, Stb. 2009, 596 

Toelichting: Door de overheveling  is doelgroep beter in beeld gekomen, ook blijkend uit de stijging 

van het aantal 65-plus in algemene bijstand.  Aannemelijk is dat meer personen door SVB zijn 

verwezen naar gemeenten voor bijzondere bijstand. 

12. Invoering en afschaffing  van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van 

huishoudens met schoolgaande kinderen. 

13. Het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde 

groepen personen die gedwongen zijn opgenomen of worden verpleegd WET van 6 maart 2008, Stb. 

2008, 87 

http://www.st-ab.nl/g1/1-14259.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-12462.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-12462.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-09596.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-08087.htm
http://www.st-ab.nl/g1/1-08087.htm
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Trends 

1.Problematische schulden als grond voor onderbewindstelling in wetgeving vastgelegd (2015) 

2. Toename kindhuwelijken. Er wordt een toename gesignaleerd van gezinnen waar de vrouw jonger 

is dan 18 jaar.   

Toelichting: Op basis van art. 12 wordt vaker bijzondere bijstand verleend. 

3. Minder verblijf in instellingen en meer zelfstandig verblijf, met noodzaak tot extra ondersteuning. 

4. Rechtsbijstand: betreft een flinke toename  van bijzondere bijstandsuitgaven (jaarlijkse groei) 

Heeft mede te maken met het niet accepteren van besluiten in de sociale zekerheid. En een toename 

als gevolg van wijze waarop de CRvB er mee omgaat nl. door te stellen dat er geen sprake is van een 

bewuste keuze van de wetgever om ook mensen op bijstandsniveau een eigen bijdrage te laten 

betalen. 

5. Beroep op voorzieningen door de nieuwe Medelanders als gevolg van grote migraties vluchtelingen 

die ook weinig reserveringsruimte hebben opgebouwd. 

6. Wet tegemoetkoming schoolkosten afgeschaft. 

7. Wijzigingen binnen de Wmo en daarmee afwenteling naar bijzondere bijstand 

8. Bij grotere calamiteiten zie je tegenwoordig vaker (denk aan gasexplosies en instortende 

hijskranen) dat bij gebrek aan een goede verzekering kosten voor duurzame gebruiksgoederen dan 

maar ten laste van de gemeente moet komen. 

9. Als gevolg van de crisis zijn met name oudere werknemers, hun baan verloren en doen deze  na 

het bereiken van de max. termijn van de WW een beroep op bijstand. In deze groep zijn er een groot 

aantal die een eigen woning bezitten. Voor zover de woning een overwaarde heeft (na toepassing van 

de vermogensvrijlating i.v.m. de eigen woning) kunnen zij de woning redelijkerwijs niet te gelde 

maken. Los van de vorm van de algemene bijstand (krediethypotheek) hebben zij vaak problemen met 

het betalen van de woonlasten. Er is uiteraard geen huurtoeslag mogelijk. Dan wordt vaak een beroep 

gedaan op bijzondere bijstand voor woonkosten. 

10. Gemeenten wijzen op verpauperende effecten van de hogere werkloosheid en lagere uitkeringen, 

waardoor uitkeringsgerechtigden minder buffers hebben, en op het Rijksoverheidsbeleid om te 

bezuinigen op een groot aantal regelingen die makkelijker toegankelijk waren: bijvoorbeeld WMO 

(minder toekennen, hogere eigen bijdrage), compensatie eigen risico afschaffen, wettelijke regeling 

voor chronische zieken afschaffen, maar ook de verlagingen van de bijstandsniveaus. Zo laag dat de 

niveaus de algemene kosten van het bestaan niet dekken (zie ook de signalen van het Nibud, ook de 

sterke daling van de gemiddelde prijs van de bijstand duidt daarop).  


