
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Geachte leden van de Cliëntenraad Participatiewet, 
 
      
In navolging van de verzoeken om informeel advies d.d. 8 en 13 december 2021 verzoeken wij 
de Cliëntenraad Participatiewet om een formeel advies te geven op een 15-tal geactualiseerde 

beleidsregels. In de bijlage treft u de beleidsregels en een was-wordtlijst. De wijzigingen zijn 
het gevolg van het ontstaan van Fijnder, ontwikkelingen in wet- en regelgeving (denk aan Wet 
Inburgering 2021) en de actualisatie van de verordening Sociaal Domein. De wijzigingen zijn als 
volgt te typeren: 

 
➢ Voor alle beleidsregels gelden de volgende tekstuele wijzigingen: 

 
- De titels van de beleidsregels zijn aangepast naar de nieuwe naam van de organisatie.  
- De aanhef is in alle beleidsregels gewijzigd naar de nieuwe situatie 
- De naam Fijnder is doorgevoerd 
- Het artikel met begripsbepalingen is op alfabetische volgorde gezet 
- De beleidsregels eindigen met een artikel Citeertitel en inwerkingtreding. 
 
➢ In de volgende beleidsregels is de verwijzing naar de vindplaats in de geldende 

Verordening Sociaal Domein aangevuld, dan wel zijn verwijzingen naar andere 
vindplaatsen geactualiseerd. Hierbij is ervoor gekozen om het gebruik van jaartallen te 
minimaliseren.  

- Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Fijnder 2022 en volgende jaren 
In de aanhef wordt verwezen naar de vindplaats in de Verordening Sociaal Domein 

- Beleidsregels jobcoaching Fijnder 2022 en volgende jaren 
In de aanhef wordt verwezen naar de vindplaats in de Verordening Sociaal Domein 
In artikel 3.2 is het jaartal 2020 verwijderd. Voortaan wordt verwezen naar het geldende 
Besluit normbedragen voorzieningen UWV 

- Beleidsregels taaleis Participatiewet Fijnder 2022 en volgende jaren 
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Onderwerp :  Verzoek formeel advies herijken beleidsregels 

Bijlage(n) : 15 beleidsregels, was-/wordtlijst 

Ons kenmerk : 14 

Datum : 13 januari 2022 



In de aanhef wordt verwezen naar de vindplaats in de Verordening Sociaal Domein 
In artikel 2.1. lid c en artikel 4 lid a tot en met d zijn artikelverwijzingen aangepast in 
verband met de Wet Inburgering 2021 

- Beleidsregels wachtlijst nieuw Beschut Werk Fijnder 2022 en volgende jaren 
In de aanhef wordt verwezen naar de vindplaats in de Verordening Sociaal Domein 

- Beleidsregels werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre 2022 
In de aanhef wordt verwezen naar de vindplaats in de Verordening Sociaal Domein en zijn 
artikelverwijzingen naar de Participatiewet doorgevoerd 

- Beleidsregels verlagen norm woonkosten als gevolg van de woonsituatie en verlagen 
norm schoolverlaters Participatiewet Fijnder 2022 en volgende jaren 
In de aanhef zijn artikelverwijzingen naar de Participatiewet doorgevoerd 
 

➢ In de volgende beleidsregels zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd: 
 

- Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Berkelland 2022 en volgende jaren: 
Aan artikel 6 lid 2 waar het gaat over de draagkrachtberekening wordt een sub toegevoegd.   

- Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Oost Gelre 2022 en volgende jaren: 
Aan artikel 6 lid 2 waar het gaat over de draagkrachtberekening wordt een sub toegevoegd.   

- Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente  Winterswijk 2022 en volgende jaren: 
Aan artikel 6 lid 2 waar het gaat over de draagkrachtberekening wordt een sub toegevoegd.   
 
Reden om artikel 6 lid 2 van de beleidsregels bijzondere bijstand aan te passen, is dat zo 
een grotere groep inwoners hierdoor in aanmerking kan komen voor bijzondere bijstand. In 
een aantal casussen moest bijzondere bijstand worden afgewezen, omdat de volledige 
overwaarde van de eigen woning tot de draagkracht moest worden gerekend. Door het 
vermogen gebonden in de woning met bijbehorend erf tot een bedrag van € 53.100,00 vrij 
te laten komen kunnen deze inwoners toch in aanmerking voor bijzondere bijstand. Met 
deze aanpassing wordt voor de toekenning van bijzondere bijstand aangesloten bij de 
vermogensvaststelling van de algemene bijstand.  

 
In de was-wordtlijst zijn de verwijzingen naar vindplaatsen in de wet- en regelgeving 
weergegeven, net als de inhoudelijke wijzigingen. De tekstuele wijzingen zijn niet separaat in 
beeld gebracht. 
 
Graag zien wij uw formele advies op de beleidsregels tegemoet. Het Dagelijks Bestuur komt op 
27 januari 2022 bijeen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het Dagelijks Bestuur Fijnder 
 
 
 

 
J.B.M. Hoenderboom     T.A. Beijer 
Voorzitter       Secretaris  
 

 

 
 
 
 
 



      
 
 
 
 


