
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1990-1991

21 644 Wijziging van de Algemene Bijstandswet en
daarop berustende nadere regelgeving in
verband met decentralisatie van de bijzondere
bijstand en vergroting van de mogelijkheden om
met behoud van uitkering deel te nemen aan
scholing en opleidingen

Nr. 15 AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN SCHOOTS EN BROUWER
Ontvangen 7 mei 1991

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

In artikel II, onderdeel M, wordt artikel 18c als volgt gewijzigd:

I

Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:
2. Burgemeester en wethouders kunnen een lager bedrag dan het in

het eerste lid genoemde bedrag in aanmerking nemen dan wel
toepassing van het eerste lid achterwege laten.

II

In het tweede lid wordt de zinsnede «bedoeld in het eerste lid»
vervangen door: bedoeld in het eerste en tweede lid.

In het derde lid wordt de zinsnede «Het eerste lid» vervangen door:
Het bedrag bedoeld in het eerste en tweede lid.

Toelichting

De voorgestelde wijzigingen beogen, conform de decentralisatie–
doelstelling van dit wetsvoorstel, het wettelijk voorgeschreven drempel–
bedrag te vervangen door een bevoegdheid voor burgemeester en
wethouders om een drempelbedrag voor alle of specifieke bijzondere
noodzakelijke kosten van het bestaan te hanteren. Colleges van burge–
meester en wethouders kunnen derhalve op grond van deze wijzigings–
voorstellen zelf bepalen of, en zo ja, voor welke kosten een drempel–
bedrag dient te gelden en welke ruimte zij, binnen het totaal beschikbare
financiële budget, hiervoor willen vrijmaken. Ook de hoogte van het
drempelbedrag wordt aan het oordeel van gemeenten overgelaten.
Daarbij geldt uit een oogpunt van inkomensbescherming als maximum
het drempelbedrag, dat thans in het Besluit landelijke draagkrachtcriteria
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geldt. Door de voorgestelde wijziging wordt voorts naar het oordeel van
ondergetekenden bereikt dat opname van gemeentelijke minimarege–
lingen in de reguliere bijstandsverlening niet wordt belemmerd door een
wettelijk opgelegd drempelbedrag.

Schoots
Brouwer
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