Voor wie is de hulp bedoeld?

Bij nood helpen we met huisinrichting

Iedereen heeft een woning om in te richten. Dit zijn
normale kosten, die de gemeente niet vergoedt. Je kunt
daarvoor sparen uit je eigen inkomen of uitkering.

Beleidsregel Inrichtingskosten

Het kan voorkomen dat er een uitzonderlijke situatie is,
waarbij iemand echt een helpende hand nodig heeft. In
geval van nood kan de gemeente een vangnet bieden.

Dit moet…
De gemeente ondersteunt inwoners alleen bij bijzondere
kosten voor huisinrichting als er sprake is van bijzondere
omstandigheden en noodzaak.
Er is geen sprake van noodzaak als iemand:
tweedehands goederen kan aanschaffen met
uitzondering van beddengoed en matrassen, die
mogen nieuw worden gekocht;
een lening kan krijgen en dit geldt ook voor een
lening bij een gemeentelijke kredietbank met
onze garantstelling;
voldoende eigen vermogen heeft zoals spaargeld
of een auto en we houden daarbij rekening met
het bescheiden vrij te laten vermogen;
een beroep kan doen op een inzamelinitiatief.
Indien er wel sprake is van noodzaak, dan:
Als de gemeente ondersteunt bij de aanschaf van
duurzame gebruiksgoederen doen we dat in principe als
geldlening. Deze wordt in termijnen terugbetaald.
Aanvaardbare kosten van verf, behang en stoffering tot
een bedrag van maximaal 750 euro hoeven niet te
worden terugbetaald.

Dit is wenselijk…

Dit verschilt per geval…

We stimuleren dat inwoners
zelf naar passende
oplossingen zoeken.
Als de inwoner zelf niet kan
zoeken, moedigen we degene
aan om mensen in zijn of haar
omgeving te laten helpen.
In principe wordt een
restantlening na 60
maandaflossingen
kwijtgescholden. Maar eerst
kijken we wel of de lening
voorkomen, of eerder afgelost
had kunnen worden.

gebruik maken van de tweedehands markt
Gemeenten hebben niet veel budget voor de ondersteuning van inwoners bij hun
woninginrichting. Met deze beleidsregel spelen we in op de groei in de tweedehands
markt. Tegenwoordig is het heel normaal om tweedehands spullen voor je woning te
kopen. Heel veel Nederlanders maken gebruik van het ruime aanbod op internet en bij
kringloopwinkels. We stappen dus af van de oude regels waarin werd gerekend met
nieuwprijzen.

Kleine kosten (tot circa 600
euro per geval) kunnen zonder
terugbetalingsverplichting
worden verstrekt. Reden
daarvoor is dat de
uitvoeringskosten niet meer in
verhouding staan tot de kosten
van de ondersteuning.
Dit doen we alleen als de
benarde situatie waarin de
inwoner zich bevindt hem of
haar niet te verwijten valt.

Afweging: de verwijtbaarheid

Verwijtbaarheid speelt vaak een rol.
Bijvoorbeeld als een inboedel verloren is
gegaan door brand, waartegen je je kunt
verzekeren.
Of de woning door huurschuld is ontruimd, en
je die schuld niet had moeten laten ontstaan.
Dit weegt mee bij de vraag of bijstand zonder
terugbetalingsverplichting wordt verstrekt en bij een
eventuele kwijtschelding. We zullen dit per situatie
beoordelen.
Niet verwijtbaar is in ieder geval de inwoner die onder
dreiging van geweld plotseling een woning moet
verlaten. Ditzelfde geldt voor de vluchteling die een
verblijfsvergunning krijgt, zich voor het eerst vanuit
een opvanglocatie vestigt en zelf geen vermogen
heeft.

inzamelacties vanuit de samenleving
Omdat gemeenten initiatieven uit de maatschappij willen aanmoedigen, kunnen we
aanvragers verwijzen naar de opbrengsten van inzamelinitiatieven.
Een mooi en recent voorbeeld daarvan is de actie om woninginrichting in te zamelen
voor huisvesting van vluchtelingen die onlangs hun verblijfsvergunning kregen.

Deze beleidsregel Inrichtingskosten treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking

