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Aan de Gemeenteraad

In een bestuurlijk overleg tussen de portefeuillehouders Sociale zaken is aan de orde geweest in
hoeverre de betrokken gemeenten, Achtkarspelen Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland het
minimabeleid op elkaar kunnen afstemmen. Het doel daarvan is om te komen tot een éénduidig
minimabeleid voor de inwoners van de betrokken gemeenten, zonder grote uitschieters. De nu
voorliggende kapstoknotitie ‘minimabeleid Noordoost Friesland’ wordt of is in alle deelnemende
gemeenten voorgelegd. De richtlijnen in de notitie ‘bijzondere bijstand’ zijn de uitvoeringsrichtlijnen die
voortvloeien uit de keuzes die gemaakt zijn in de eerdergenoemde kapstoknotitie. Daarnaast is het
advies van beide cliëntenraden ingewonnen. De opmerkingen van de cliëntenraad zijn in de richtlijnen
verwerkt.
Notitie Minimabeleid Noordoost Friesland
Het gaat om de volgende terreinen van het minimabeleid:
•
Bijzondere bijstandsbeleid in het algemeen
•
Langdurigheidtoeslag
•
AV-Frieso (ziektekostenregeling)
•
Chronisch zieken en gehandicapten
•
Categoriale bijstand 65+
•
Schuldhulpverlening
Een aantal onderdelen zijn reeds op elkaar afgestemd. Er is naar gestreefd om op inhoudelijke basis
zoveel mogelijk met de 4 gemeenten af te stemmen. Het is onvermijdelijk dat gemeenten hierin een
eigen identiteit behouden. Het moet mogelijk blijven om als gemeenten op uitzonderingsbasis eigen
beleid te voeren. Dit is veelal ingegeven door de specifieke kenmerken en samenstelling van de
doelgroepen in de deelnemende gemeenten. De besturen van de deelnemende gemeenten blijven
eindverantwoordelijk voor het gevoerde minimabeleid in de desbetreffende gemeente. De afdelingen
sociale zaken van iedere afzonderlijke gemeente blijven (vooralsnog) verantwoordelijk voor de
uitvoering van het minimabeleid.
Richtlijnen notitie bijzondere bijstand
Voor u ligt tevens de notitie Richtlijnen Bijzondere Bijstand. De Richtlijnen Bijzondere Bijstand zijn de
uitvoeringsrichtlijnen die voortvloeien uit de keuzes die gemaakt zijn in de notitie Minimabeleid
Noordoost Friesland.
Een werkgroep heeft alle uitvoeringsrichtlijnen onder de loep genomen.
Alle in Schulinck (handboek Wet werk en Bijstand) opgenomen richtlijnen die betrekking hebben op de
bijzondere bijstand zijn onder handen genomen. Hierbij is gekeken naar een aantal aspecten:
• Het Dantumadeelse en Dongeradeelse beleid is vergeleken.

•
•
•
•
•

Bij de bijgevoegde uitwerking is uitgegaan van de notitie Minimabeleid Noordoost Friesland.
De richtlijnen zijn nagelopen op wijzigingen door invoering van de WWB.
De beleidswijzer en het voorbeeldbeleid van Schulinck zijn geraadpleegd.
Tevens is gekeken naar het beleid in Achtkarspelen-Kollumerland met het oog op verdere
afstemming in NOFA- verband.
Het advies van de cliëntenraden is ingewonnen.

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,
de secretaris,
de burgemeester,
S. Dijs

L.K. Swart.

