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BELEIDSREGELS VERVANGING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
(SZ 07.1424462);
gezien het voorstel van 10 augustus 2007;
HEBBEN BESLOTEN:
de Beleidsregels vervanging duurzame gebruiksgoederen vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1 Begripsomschrijving
In dit besluit wordt verstaan onder:
college : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen;
a.
raad : de gemeenteraad van de gemeente Groningen;
b.
belanghebbende : degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken;
c.
WWB : Wet werk en bijstand;
d.
wet : de WWB;
e.
bijstandsnorm : de op grond van paragraaf 3.2. WWB op de belanghebbende van toepassing
f.
zijnde norm, vermeerderd of verminderd met de op grond van paragraaf 3.3. WWB door het college vastgestelde verhoging of verlaging;
kooktoestel : 4-pits gasstel of gasfornuis of een elektrische kookplaat.
g.
Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in dit besluit gebruikt in dezelfde betekenis
h.
als in de wet.

Artikel 2 Doelgroep
1.

De beleidsregels gelden voor personen van 23 jaar en ouder die:
gedurende een ononderbroken periode van 60 maanden een netto-inkomen (exclusief vaa.
kantiegeld) hebben dat niet hoger is dan 115 procent van de bijstandsnorm en geen in
aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet hebben;
b.

2.
3.

4.

5.

in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag op grond van deze beleidsregels,
niet zijn tekortgeschoten in het besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het
bestaan.

In afwijking van het eerste lid onder a. mag de periode van 60 maanden met maximaal drie
maanden zijn onderbroken.
In afwijking van het eerste lid onder a. geldt voor personen van 70 jaar en ouder een extra vermogensvrijlating:
ter hoogte van het daarvoor door het college vastgestelde normbedrag, wanneer belanga.
hebbende niet beschikt over een uitvaartverzekering;
ter hoogte van het verschil tussen het onder a. bedoelde normbedrag en het verzekerde
b.
bedrag van de uitvaartverzekering, wanneer belanghebbende wel een uitvaartverzekering
heeft.
Belanghebbenden die een inkomen hebben uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten of de Wet studiefinanciering 2000, of die daarop aanspraak kunnen maken, worden
uitgesloten van deze beleidsregels.
Het algemene draagkrachtbeleid op grond van de wet zoals door de raad is vastgesteld op 19 juli
2006 is op de onderhavige verstrekkingen niet van toepassing.

Hoofdstuk 2 Duurzame gebruiksgoederen
Artikel 3 Wasmachine, koelkast, kooktoestel of televisie
1.

2.

1

Indien belanghebbende behoort tot de doelgroep genoemd in artikel 2, kan aan belanghebbende
op grond van deze regeling bijzondere bijstand om niet worden verstrekt voor de noodzakelijke
vervanging van de wasmachine, koelkast, kooktoestel of televisie.
De bijzondere bijstand als bedoeld in het vorige lid wordt als volgt gemaximeerd:
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a.
b.

c.

per huishouden kan maximaal één duurzaam gebruiksgoed als genoemd in het eerste lid
per kalenderjaar om niet worden verstrekt;
de hoogte van de bijzondere bijstand wordt vastgesteld op de daadwerkelijke kosten met
als maximum de prijs zoals genoemd in de prijzengids van het Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting;
voor een duurzaam gebruiksgoed kan slechts één maal per acht jaren bijzondere bijstand
om niet worden verleend.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen
Artikel 4 Inlichtingenplicht
Belanghebbende is verplicht onder overlegging van bewijsstukken het college onmiddellijk mededeling
te doen van de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van deze beleidsregels.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en verificatie
Artikel 5 De aanvraag
De bijzondere bijstand om niet voor de kosten van de wasmachine, koelkast, kooktoestel of televisie
dient voorafgaand aan de aankoop aangevraagd te worden.

Artikel 6 Verificatie achteraf
Belanghebbende is verplicht ter verificatie van een correcte besteding het aankoopbewijs gedurende
een jaar na aankoop van het duurzame gebruiksgoed te bewaren.

Hoofdstuk 5 Overige afhandeling van aanvragen
Artikel 7 Afstemming
Indien belanghebbende niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in deze beleidsregels wordt de
aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van duurzame gebruiksgoederen op grond van artikel
35 WWB met inachtneming van het algemene draagkrachtbeleid voor duurzame gebruiksgoederen
van de gemeente Groningen afgehandeld.
Hoofdstuk 5a Overgangsbepaling in verband met de wijzigingen in de WWB per 1 januari 2012

Artikel 7a Wijziging percentage
Waar in deze beleidsregels wordt gesproken over ‘115 procent van de bijstandsnorm’ moet voor deze
zinsnede met ingang van 1 januari 2012 worden gelezen: 110 procent van de bijstandsnorm.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen
Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 april 2009.

Artikel 9 Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: “Beleidsregels vervanging duurzame gebruiksgoederen”.

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 21 augustus 2007.

De burgemeester,
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Artikelsgewijze toelichting
Artikelsgewijze toelichting
Toelichting: Beleidsregels vervanging duurzame gebruiksgoederen
Algemeen:
In de vergadering van het college van 24 april 2007 is de nota ‘Stand van zaken armoedebeleid ‘vastgesteld. Onderdeel daarvan maakt uit het ‘Voorstel verstrekking bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen om niet voor langdurige minima’.
In ‘Uitsluiting Uitgesloten’ heeft het college een aantal maatregelen aangekondigd. Eén van de maatregelen betrof de aankondiging om te onderzoeken in hoeverre voor de kosten van aanschaf van noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen vaker kan worden overgegaan tot het verstrekken van bijzondere
bijstand om niet. Deze beleidsregels zijn de formele uitwerking van de aangekondigde en thans door
het college vastgestelde maatregel.
Deze beleidsregels hebben als voordeel dat personen die langer dan vijf jaar een minimuminkomen
hebben geen lening hoeven aan te vragen bij de Groningse Kredietbank (of leenbijstand bij de dienst
Sociale Zaken en Werk) voor de vervanging van een wasmachine, koelkast, kooktoestel of televisie.
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