
Gemeente Rotterdam 

College van Burgemeester en  Wethouders 

Kenmerk: 'C> �c.lo. i.9 - o l 2. j
Ontv. d.d. ;Lf. .sa. 1.o �e. ......._ '-:, e..--\.. 2..o tj Voor: , 
Archief: \) v.Z.._ o Le:. 

Brede Raad 010 ta.v. D. K lijn 

Weena505 

30138B Rotterdam 

Geachte heer Klijn, 

drs. M.K.A. Grauss 
Wethouder Armoedebestrijding, 

Schuldenaanpak en Informele Zorg

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
Postadres: Postbus 70012 
3000 KP Rotterdam 

Website: www.rotterdam.nl 

Cluster: Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 
Ons kenmerk: 19MO04069 

Datum: 19 september 2019 

Betreft: Advies wijzigingen beleidsregels 
bijzondere bijstand 

Ik heb uw advies gevraagd rondom de voorgenomen wijzigingen van de beleidsregels van de 

bijzondere bijstand. Allereerst wil ik beginnen met een dankwoord aan uw organisatie. Op 18 

juni 2019 heb ik uw advies ontvangen en ik ben u bijzonder erkentelijk voor uw inspanningen 

en het gedegen advies. In uw advies gaat u nog uit van een ingangsdatum van 1 juli 2019. 

Zoals u bekend en met u besproken is de ingangsdatum inmiddels verschoven naar 1 oktober 

2019. 

In het voorwoord van uw advies geeft u aan dat u met waardering de wijziging van de 

beleidsregels heeft gelezen en dat u het feit dat wij de verbinding zoeken met het beleidskader 

Armoedeaanpak positief beoordeelt Wij zijn blij met uw positieve insteek, maar ook met de 

kritische noot die u ons op onderdelen voorhoudt. In uw reactie heeft u tien adviezen 

geformuleerd en twee vragen gesteld. 

In deze brief voorzie ik u van reactie op uw adviezen en beantwoord ik de door u gestelde 

vragen. Overigens is mijn reactie ook besproken en afgestemd met mijn collega-wethouders. 

Deze afstemming in combinatie met het zomerreces heeft helaas gezorgd voor een vertraging 

in de beantwoording, waarvoor onze welgemeende excuses. 

Uw adviezen ten aanzien van de wijzigingen voor medische kosten in relatie tot het VGZ 

Rotterdam pakket 

Advies 1 

De Brede Raad 01 O adviseert de gemeente Rotterdam om de optie, de voor- en nadelen van 

het Rotterdampakket breder kenbaar te maken onder de Rotterdammers. Dat kan door middel 

van informatie(folders) bij alle gemeentelijke contactmomenten en contactpunten. 

Dit vinden wij als college een goed advies en wij nemen dit advies ter harte. Dit advies past 

binnen het beleidskader Uit de knoop, waarin we aangeven de informatievoorziening te gaan 

verbeteren. 

Hierbij merken wij op dat wij met VGZ, onze partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van het 

Rotterdampakket, in onze Service Level Agreement zijn overeengekomen dat de 

communicatie over het pakket wordt verzorgd door VGZ. De door hen ontwikkelde 










