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Verordening noodfonds 's-Hertogenbosch 2014
De Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn vergadering van 22-04-2014
regnr. 3752740;
gelet op de Gemeentewet;
Besluit tot het vaststellen van de
VERORDENING NOODFONDS Geeente ’s-hertogenbosch 2014

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
het college: het college van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch;
a.
de noodbijdrage: de met toepassing van deze verordening te verlenen geldelijke bijdragen;
b.
de aanvrager: de inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch die een verzoek om een bijdrage
c.
op grond van deze verordening indient;

HOOFDSTUK 2. NOODBIJDRAGE
Artikel 2 Noodbijdrage
a.

b.

c.

Inwoners van de gemeente die een (aanvullende) uitkering Wwb, IOAW, IOAZ of levensonderhoud
Bbz ontvangen, kunnen tijdens de verschuiving van het betaalmoment van de uitkeringen een
noodbijdrage ontvangen.
De noodbijdrage wordt verstrekt in gevallen waarin de aanvrager geen beroep kan doen op een
beschikbare en bereikbare voorziening die al door de gemeente wordt aangeboden en indien
belanghebbende niets te verwijten valt.
De noodbijdrage is een renteloze lening.

Artikel 3 Bedoeling van de noodbijdrage
De noodbijdrage wordt verstrekt om dreigende noodsituaties die voortkomen uit de verschuiving van
het betaalmoment te voorkomen, dan wel een oplossing te bieden in een bestaande noodsituatie die
daaruit voortkomt..

Artikel 4 Hoogte van de noodbijdrage
De hoogte van de noodbijdrage wordt afgestemd op de omstandigheden van het individuele geval.

Artikel 5 Verstrekking noodbijdrage
Het college besluit over het verstrekken van een noodbijdrage conform deze verordening.

Artikel 6 Procedure aanvraag
a.
b.

Een verzoek om een noodbijdrage dient schriftelijk te worden ingediend bij de inkomensconsulent.
Voorafgaand aan een aanvraag dient contact te zijn geweest met een budgetcoach.

Artikel 7 Vaststellen noodbijdrage
De noodbijdrage dient in een noodsituatie zo spoedig mogelijk te worden aangevraagd. De aanvrager
dient bij het verzoek zodanige bescheiden te overleggen waarmee de noodsituatie wordt aangetoond.
De hoogte en vaststelling van de noodbijdrage wordt bepaald op basis van de overgelegde stukken en
eventueel aanvullende informatie.

Artikel 8 Besluit op aanvraag
a.
b.

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, geschiedt de betaling uit het noodfonds uiterlijk een week
na indiening van het verzoek. Om reden van praktische aard kan een voorschot worden verstrekt.
Als het verzoek wordt afgewezen ontvang de aanvrager binnen een week na indiening van het
verzoek schriftelijk bericht van deze afwijzing.

Artikel 9 Onjuiste of ontbrekende gegevens
Indien blijkt dat bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien bewijsstukken niet worden
overlegd, kan de noodbijdrage worden geweigerd dan wel zal de verleende noodbijdrage of het verleende voorschot geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

1

Cvdr 2018 nr. CVDR331928_1

17 april 2018

Artikel 10 Terugbetaling noodbijdrage
Bij het verstrekken van de noodbijdrage worden bindende afspraken gemaakt over het terugbetalen
van de noodbijdrage.
Bij uitstroom uit de uitkering binnen twee jaar na verstrekking in een keer als verrekening met de
a.
laatste uitkering;
Na twee jaar na verstrekking middels geleidelijke verrekening met de uitkering over een periode
b.
van maximaal vijf jaar;

HOOFDSTUK 3. Sotbepalingen
Artikel 11 Gevallen waarin de verordening niet voorziet
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, besluit het college.

Artikel 12 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 2014.

Artikel 13 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Noodfonds ’s-Hertogenbosch 2014.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 april 2014
De gemeenteraad vernoemd,
De griffier,
drs. A. van der Jagt
De voorzitter,
mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
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