Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 april 2006,
gelet op de Gemeentewet en artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 31 lid 2
onderdeel M WWB van de Wet werk en bijstand,
BESLUIT
vast te stellen de volgende beleidsregel:
BELEIDSREGELS GIFTEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE MOERDIJK 2006

ALGEMEEN
Tekst artikel 31, lid 2 onderdeel M van de WWB
Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend:
Giften voorzover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening
verantwoord zijn.
Het college heeft dus een bepaalde mate van beleidsvrijheid.
In dit kader heeft het college de volgende beleidsregels vastgesteld:
Artikel 1
Giften met een periodiek karakter worden als inkomen beschouwd en worden derhalve niet vrijgelaten.
Artikel 2
Giften met een eenmalig karakter en niet meer bedragend dan 5% van de bijstandsnorm op jaarbasis
worden vrijgelaten.
Artikel 3
Onder eenmalig wordt in dit verband verstaan eenmaal voorkomend in een aaneengesloten periode
van 24 maanden.
Artikel 4
Voorzover de eenmalige gift hoger is dan de genoemde vrijlating van 5% van de bijstandsnorm, wordt
dat deel als vermogen aangemerkt en wordt dit derhalve niet vrijgelaten. Dit deel van de gift moet dan
worden opgeteld bij het vastgestelde vermogen. Afhankelijk van de uitkomst moet er dan gehandeld
worden. Dat kan betekenen dat er ingeteerd moet worden. Dit is echter niet aan de orde wanneer het
beneden het vrij te laten vermogen blijft.
Artikel 5
Indien de bestemming van de gift betrekking heeft op kosten die in de algemene bijstand zijn
begrepen, wordt de gift volledig in aanmerking genomen.

Artikel 6
Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking vanaf de eerste dag na de publicatie ervan.
Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 11 april 2006,
de secretaris (a.i.),
de voorzitter,

dr. G.J.C. Horn

H.W. den Duijn

