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Betreft: RIB naar aanleiding van het onderzoeksrapport "Behoorlijke bijstand? , Uitkomsten van een 
onderzoek naar de wijze waarop gemeenten omgaan met bijstandsaanvragers van 27 jaar of ouder" 
van de Nationale ombudsman 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Op 12 oktober 2017 ontvingen wij het onderzoeksrapport ”Behoorlijke bijstand?, Uitkomsten van een 
onderzoek naar de wijze waarop gemeenten omgaan met bijstandsaanvragers van 27 jaar of ouder” 
van de Nationale ombudsman. In het rapport geeft de Nationale ombudsman een tweetal 
aanbevelingen. Met deze RIB informeren wij u over hetgeen wij met de aanbevelingen van het 
onderzoeksrapport hebben gedaan. 
 
De eerste aanbeveling handelt over de zoektijd voor 27-plussers. De Nationale ombudsman roept 
gemeenten op om personen van 27 jaar of ouder in de gelegenheid te stellen om direct een 
bijstandsaanvraag in te dienen en de aanvrager hierover ook te informeren. Er bleken gemeenten te 
zijn die een zoektijd voor deze doelgroep hanteren, terwijl dit wettelijk niet mogelijk is. Wij hebben de 
werkwijze reeds eerder aangepast zodat personen van 27 jaar of ouder in de gelegenheid zijn direct 
een aanvraag voor een uitkering in te dienen. Wij hanteren voor hen dan ook geen zoektijd, zij kunnen  
direct een bijstandsaanvraag indienen. 
 
Voor wat betreft de tweede aanbeveling hebben wij wel een aanpassing gedaan. Deze aanbeveling 
betreft het verstrekken van een voorschot. Wij verstrekten alleen een voorschot op verzoek van de 
klant. Op grond van artikel 52 van de Participatiewet dienen wij uiterlijk binnen vier weken na de 
datum van de aanvraag en vervolgens telkens uiterlijk na vier weken een voorschot te verstrekken, 
zolang het recht op algemene bijstand niet is vastgesteld. Het voorschot is in de vorm van een 
renteloze lening en wordt verrekend indien het recht op bijstand is vastgesteld. Inmiddels is het 
aanvraagproces gewijzigd op dit onderdeel, zodat wij handelen conform de wet.  
 
Den Helder, 7 november 2017. 
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