Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 25 januari 2005,
gelet op artikelen 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 45 van de Wet werk en bijstand,
BESLUIT
vast te stellen de volgende beleidsregels:

BELEIDSREGELS TIJDSTIP BETALING BIJSTAND WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE
MOERDIJK 2005

1. Tijdstip betaling bijstand
Op grond van artikel 73 lid 1 Abw moest de bijstand achteraf worden betaald. Met achteraf werd hier
bedoeld aan het eind van de maand. Door de Minister van SZW is later aangegeven dat ook
betalingen omstreeks het einde van de maand (bijvoorbeeld rond de 25e) als betaling achteraf werden
beschouwd.
Met de invoering van de WWB is de verplichting de bijstand achteraf te betalen komen te vervallen.
De gemeente kan dus besluiten de bijstand bijvoorbeeld op de 1e van de betreffende maand te
voldoen.
Een voordeel van het vooruitbetalen zou kunnen zijn dat de cliënt direct over de uitkering kan
beschikken, zodat met deze uitkering de noodzakelijke kosten van het bestaan in de betreffende
maand kunnen worden voldaan. Bij het ontbreken van middelen om de periode tot de eerste betaling
te overbruggen is het dan niet noodzakelijk een overbruggingsregeling te treffen.
Een belangrijk nadeel van vooruitbetalen is echter dat de situatie van een cliënt in de loop van een
bepaalde maand kan wijzigen waardoor geen of minder recht meer op bijstand bestaat. In dat geval
blijkt achteraf dat de uitkering ten onrechte is uitbetaald en dat een terugvorderingsprocedure
noodzakelijk is.
Het terugvorderen van uitkering leidt tot veel extra werk, terwijl aangenomen mag worden dat deze
situatie zich bij vooruitbetaling van de uitkering regelmatig zal voordoen.
Uit het voorgaande wordt geconcludeerd dat de voordelen van het vooruitbetalen niet opwegen tegen
de nadelen. Daarnaast kan het recht op bijstand over een bepaalde maand pas aan het eind van die
maand worden vastgesteld. Het is daarom de vraag of het vooruitbetalen van de uitkering niet in strijd
is met het beginsel dat slechts bijstand wordt verleend aan personen die niet over middelen
beschikken om te kunnen voorzien in de algemene kosten van het bestaan.

Beleidsregel:
Omdat het recht op bijstand over een bepaalde periode pas achteraf kan worden vastgesteld, wordt
de bijstand achteraf betaald.
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Inwerkingtreding:
Deze beleidsregel treedt met ingang van 1 januari 2005 in werking.
Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 25 januari 2005,
de secretaris,
de burgemeester,

Mr.Drs. C. Baan

H.W. den Duijn
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