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Inleiding 

Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland is op 15-12-2015 

de notitie ‘Beleidsregels bijzondere bijstand Montferland 2016 en volgende’ (verder: Beleidsregels) 
vastgesteld. In een aantal artikelen in de Beleidsregels wordt verwezen naar dit Besluit en de 
daarin opgenomen bedragen, zoals deze met ingang van 1 januari 2016 gelden. Omdat een aantal 
bedragen jaarlijks zal wijzigen als gevolg van onder andere indexering, kunnen deze bedragen in 
dit Besluit desgewenst aangepast worden en behoeven de beleidsregels niet jaarlijks door het 
college van B&W te worden vastgesteld. 

In de navolgende artikelen van de Beleidsregels gelden de genoemde bedragen: 
 
8.1 Vergoeding reiskosten 

De vergoeding voor reiskosten, in de situaties zoals genoemd in paragraaf 8.1 van de 
Beleidsregels, is gelijkgesteld aan het bedrag dat de Belastingdienst hanteert als maximale 
onbelaste vergoeding voor reiskosten. Bij het opstellen van dit Besluit bedraagt deze vergoeding 

maximaal € 0,19 per kilometer.  
 
9.2 Maaltijdvoorziening 

De vergoeding voor een maaltijdvoorziening is in de Beleidsregels gelijkgesteld aan de meerkosten 
van een driegangenmenu van de maaltijdvoorziening van Welcom ten opzichte van de in de NIBUD 

prijzengids genoemde kosten voor een warme maaltijd. 
 

Rekenvoorbeeld: 
Bij het schrijven van dit Besluit bedragen de kosten voor een driegangenmenu van de 
maaltijdvoorziening van Welcom € 6,60. In de Prijzengids 2015/2016 van het NIBUD is een bedrag 
ter hoogte van € 2,20 opgenomen voor een warme maaltijd voor een alleenstaande boven de 65 
jaar. Het verschil tussen beiden kan vanuit bijzondere bijstand vergoed worden en bedraagt in dit 
rekenvoorbeeld € 4,40 per warme maaltijd. 
 

9.3 Kosten van rechtsbijstand 

De minimale eigen bijdrage die door het Juridisch Loket wordt gehanteerd bij rechtsbijstand 
bedraagt € 196,-. Dit is de maximale bijdrage die door de gemeente vanuit de bijzondere bijstand 
kan worden bekostigd. 
 
Wanneer een belanghebbende niet eerst rechtshulp vraagt aan het Juridisch Loket en als gevolg 

daarvan wordt geconfronteerd met een hogere eigen bijdrage, dan kan de bijzondere bijstand 

worden afgestemd met € 53,- wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de 
voorziening in het bestaan. 
 
9.4 Verhuis- en inrichtingskosten 

De hoogte van de bedragen voor leenbijstand voor verhuis- en inrichtingskosten per type 
huishouden zijn weergegeven in navolgende tabel. 

 
Tabel 9.1 Maximale hoogte leenbijstand voor verhuis- en inrichtingskosten per type huishouden 

 

Aantal inwonende kinderen 0 1 2 3 4 
Huishouden bestaande uit één volwassene (en evt. inwonende kinderen) 

Kale woning € 3.718,- € 4.205,- € 4.662,- € 5.297,- € 5.753,- 

Gestoffeerde woning1 € 2.389,- € 2.845,- € 3.302,- € 3.758,- € 4.215,- 

Gemeubileerde woning2 € 842,- € 891,- € 940,- € 989,- € 1.038,- 

Huishouden bestaande uit twee volwassenen (en evt. inwonende kinderen) 

Kale woning € 4.264,- € 4.718,- € 5.354,- € 5.810,- € 6.411,- 

Gestoffeerde woning1 € 2.872,- € 3.328,- € 3.786,- € 4.241,- € 4.699,- 

Gemeubileerde woning2 € 915,- € 964,- € 1.013,- € 1.062,- € 1.111,- 
Bron: NIBUD Prijzengids 2014/2015 (met eigen bewerking gemeente Montferland). 

 

9.5 Huishoudelijke apparaten (“witgoedregeling”) 

De maximumvergoeding vanuit bijzondere bijstand voor de vervanging van de in de Beleidsregels 
genoemde huishoudelijke apparaten zijn opgenomen in tabel 9.2. 

 
Tabel 9.2 Maximale hoogte individuele bijzondere bijstand (‘om niet’) witgoedregeling 

 

Duurzaam gebruiksgoed Maximale vergoeding (NIBUD-norm 2015/2016 ) 
Wasmachine € 370,- 

Koelkast met vriesvak € 230,- 

Kookapparatuur (4-pits gaskookplaat met oven) € 300,- 
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9.6 Computer/laptop/tablet 

De maximumvergoeding vanuit bijzondere bijstand voor de vervanging van óf een computer, óf 
een laptop, óf een tablet, bedraagt: € 300,-.  
 

9.7 Babyuitzet 

De hoogte van het maximale bedrag dat via bijzondere bijstand voor een babyuitzet verstrekt 

wordt, staat in tabel 9.3.  
 
Tabel 9.3 Maximale hoogte individuele bijzondere bijstand (‘om niet’) voor babyuitzet 

 

Omschrijving Hoogte vergoeding (50% van NIBUD-norm 2015/2016) 
Basispakket babyuitzet  € 265,- 

 
9.9 Kosten van een uitvaart van bloedverwanten in de eerste graad, echtgenoot of partner 

Het maximaal te vergoeden bedrage vanuit bijzondere bijstand is: € 3.750,-. 


