
 
 
 
 

 
Geachte leden van de Cliëntenraad Participatiewet, 

 
Per brief van 8 december is u verzocht een informeel advies af te geven over verschillende 
geactualiseerde beleidsregels.  
 
Wij willen u graag attent maken op voortschrijdend inzicht van de gemeente Winterswijk ten 
aanzien van de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Winterswijk 2022 en volgende 
jaren. In de brief van 8 december meldden wij u dat hier een artikel 21 aan werd toegevoegd, 
waarin wordt geregeld dat aan gezinnen met kinderen tot 18 jaar die voortgezet onderwijs of 
beroepsonderwijs volgen, één abonnement bij een internetprovider wordt verstrekt tot een 
maximum van € 20,- per maand. Deze vergoeding bestond al, maar was opgenomen in de per 1 
januari 2022 in te trekken beleidsregels meedoen gemeente Winterswijk. De vergoeding wordt 
echter verstrekt vanuit de bijzondere bijstand. 
 
De gemeente Winterswijk heeft ons laten weten dat zij bij nader inzien de vergoeding toch in 
de (gemeentelijke) beleidsregels meedoen wil laten omdat het wel specifiek voor de doelgroep 
schoolgaande kinderen is bedoeld. Daarbij is het karakter van bijzondere bijstand zodanig dat 
een vergoeding voor maandelijks terugkerende kosten hier weer minder bij past, omdat 
bijzondere bijstand op basis van maatwerk wordt vergoed aan inwoners en niet categoriaal, 
zoals bij het minimabeleid wordt gedaan. Dit betekent dat de volgende stukken aangepast aan 
u worden aangeleverd: 
 

• Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Winterswijk 2022 en volgende jaren 

• Was-wordt lijst 

Wij bieden onze excuses aan voor het eventuele ongemak. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Directeur 

 
 
Cliëntenraad Participatiewet 
Postbus 109 
7140 AC  GROENLO 
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Verzoek informeel advies herijken beleidsregels-aanvullend bericht betreffende 
beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Winterswijk 2022 en volgende jaren 
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