
  
  

  

  

  

□ Artikel 33 vraag   

  

  
Door  
Kopie aan  
Volgnummer  
Zaaknummer  

  

M. van Esch, Hart voor 
Schijndel  
Raad (via griffie)  
Door griffie aan te geven 

Door griffie aan te geven  

  

Portefeuillehouder M. Roozendaal 

   

Datum      Datum antwoord  Bijlage(n)    

        
Onderwerp:  Communicatie m.b.t. 

minimaregelingen 
  

   

 

 

Door de afdeling Voorzieningen van de gemeente Meierijstad worden, namens het College, 

ontvangstbevestigingen gestuurd aan inwoners die een aanvraag hebben gedaan voor een 

zogeheten bijstandsminimaregeling. 

 

Hart voor Schijndel kreeg zo’n brief in bezit en las daarin dat een aanvraag mogelijk niet 

binnen de wettelijke termijn van acht weken wordt afgehandeld. Ook lazen we dat aanvragers 

vriendelijk worden verzocht tijdens de behandeling van de aanvraag geen contact met de 

gemeente op te nemen.  

 

1. Bent u het met ons eens dat de gemeente zich aan de wet dient te houden en dus altijd 

binnen acht weken aanvragen voor deze regeling dient af te handelen? En dat dit zeker geldt 

voor voorzieningen voor financieel bijzonder kwetsbare personen en gezinnen? Zo nee, 

waarom niet?  

2. Wat is de reden dat het College een voorbehoud maakt met betrekking tot deze wettelijke 

plicht? 

3. Is het College altijd op tijd met de afhandeling van deze aanvragen? Zo nee, wat is daar de 

reden van of zijn daar de redenen van?  

We verzoeken u om redelijk specifiek te zijn in de beantwoording van deze vraag. Dus 

bijvoorbeeld niet ‘Werkdruk’, maar in dat geval aangeven wat de oorzaak van die werkdruk is. 

Het biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om de uitvoering van beleid (zoals menskracht, 

ICT, processen, procedures) te kunnen volgen en waar nodig tot bijstellingen te pleiten. 

4. Bent u het met ons eens dat het verzoek om geen contact op te nemen niet past bij de 

houding van de gemeente ten opzichte van haar inwoners? Zo nee, waarom past die zinsnede 

dan wel bij de gewenste houding? Zo ja, waarom staat het dan in de brief? 

 

 

  


