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Abonnementen- en activiteitenregeling Weesp
Procedure
Voor deze regeling geldt, voor aanvragers uit Weesp met een lopende WWB-uitkering, de
verkorte procedure. Voor aanvragers uit Weesp zonder lopende WWB-uitkering geldt de
reguliere procedure.
Inhoud
Beleid voor de inwoners van Weesp m.i.v. 23-07-2009
Personen vanaf de leeftijd van 18 jaar met een inkomen niet hoger dan 100% van de geldende
bijstandsnorm inclusief de maximale toeslag kunnen op aanvraag een vergoeding ontvangen
voor:
Activiteitenregeling
Voor personen tot 18 jaar
Een vergoeding van maximaal € 200,00 per
kind per jaar voor:








Kosten van deelname aan culturele,
educatieve, recreatieve en sportieve
activiteiten in georganiseerd verband.
Kosten van schoolkamp of sportkamp
Kosten van lidmaatschap van de
bibliotheek
Zwemles, fietsles, dansles e.d. in
georganiseerd verband
Kosten van een abonnement op een
tijdschrift
Museumjaarkaart

Voor personen vanaf 18 jaar
Een vergoeding tot een maximum van € 140,00
per persoon per jaar voor:








Kosten van deelname aan culturele,
educatieve, recreatieve en sportieve
activiteiten in georganiseerd verband.
Kosten voor een telefoon-, internet- of
krantenabonnement
Kosten van lidmaatschap van de
bibliotheek
Zwemles, fietsles, dansles e.d. in
georganiseerd verband
NS-voordeelurenkaart
Museumjaarkaart

De achterliggende gedachte is dat het abonnement op een krant en/of telefoon een eventueel
isolement kan voorkomen c.q. doorbreken. Deze vergoeding van € 140,00 per persoon per jaar
kan in de plaats komen van de vergoeding voor deelname aan activiteiten of kan daar een
aanvulling op zijn.
Voor de vergoeding van een telefoonabonnement het volledige bedrag van het abonnement
vergoeden. Geen rekening houden met inbegrepen belminuten of gratis bellen. Het bedrag
handhaven op € 140,00 per jaar. De afzonderlijke gesprekskosten komen niet voor vergoeding
in aanmerking.
De bedragen kunnen in de loop van het kalenderjaar ( tot € 140,00) worden opgespaard, mits de
aanvraag uiterlijk op 31 januari van het daaropvolgende jaar wordt ingediend.
Het bedrag is voor personen jonger dan 18 jaar met ingang van 27 januari 2009 verhoogd tot
€ 200,00 per kalenderjaar.
De bedragen kunnen in de loop van het kalenderjaar ( tot € 200,00) worden opgespaard, mits de
aanvraag uiterlijk op 31 januari van het daaropvolgende jaar wordt ingediend.
Voorbeeld:
Een persoon ouder dan 18 jaar kan bijv. € 80,00 ontvangen voor deelname aan activiteiten. Dan
blijft er nog € 60,00 over voor de kosten van een abonnement op krant en/of telefoon. De totale
vergoeding mag niet hoger zijn dan € 140,00 per persoon per jaar.

Ook kan hij kiezen voor de hele € 140,00 voor óf de kosten van deelname aan activiteiten óf een
kranten-, telefoon- en/of internetabonnement.
Hierbij is geen draagkrachtregeling van toepassing. Met een inkomen boven de norm is er dus
geen recht (alles of niets).
De vermogensgrenzen van de WWB zijn van toepassing.
Chronisch zieken, gehandicapten en pensioengerechtigden van Weesp hoeven niet achteraf
nota's te overleggen. De andere aanvragers moeten wél de nota´s inleveren.
Tot 1 november 2011 gold het volgende:
Beslag
Indien op het inkomen van de aanvrager beslag is gelegd, gaan wij uit van het inkomen
waarover de klant feitelijk kan beschikken.
Vanaf 1 november 2011 geldt het volgende:
Beslag op inkomen
Bij het vaststellen van het inkomen wordt uitgegaan van het inkomen voor beslaglegging.
In het MT van 6 oktober 2011 en het KO van 1 november 2011 is besloten dat we bij alle
vormen van bijzondere bijstand de reden van het beslag (lees: de verwijtbaarheid van de schuld)
niet meer onderzoeken en bij het berekenen van het inkomen geen rekening houden met het
beslag.
De enige uitzondering hierop wordt gemaakt wanneer de klant een minnelijke of een wettelijke
schuldsaneringstraject (WSNP) heeft. (In veel van onze regeling is al bepaald dat deze groep
geen draagkracht heeft)

