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Onderwerp: Uw aanvraag bijzondere bijstand 
 
 
Beste <meneer/mevrouw + achternaam>, 
 
U vroeg op <datum> bijzondere bijstand aan voor <benoem waarvoor bijzondere bijstand is 
aangevraagd>. In deze brief leest u ons besluit.  
  
Wat is ons besluit  
U krijgt geen bijzondere bijstand. We begrijpen dat dit tegenvalt voor u. Daarom leggen we ons besluit 
hierna uit.  
 
Waarom krijgt u geen bijzondere bijstand  
U krijgt alleen bijzondere bijstand van de gemeente als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.  
Een van de voorwaarden is dat u geen draagkracht heeft. Maar u heeft wel draagkracht. Draagkracht is 
geld waarmee u zelf de kosten voor <benoem waarvoor bijzondere bijstand is aangevraagd> kunt 
betalen. In onze berekening is uw draagkracht hoger dan de kosten voor <benoem waarvoor bijzondere 
bijstand is aangevraagd>. Dat betekent dat u die kosten zelf kunt betalen. De berekening van uw 
draagkracht leest u in de bijlage bij deze brief.  

  
Bent u het niet eens met dit besluit   
Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. In de bijlage bij deze brief staat hoe u dat doet.  
  
Neem gerust contact op als u vragen heeft 
Misschien heeft u vragen over deze brief. Of wilt u meer informatie. Bel dan naar <telefoonnummer>. 
Of mail naar <e-mailadres>.  
  
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders van <naam gemeente>,    
  
 
<Naam medewerker> 
<Functie medewerker> 
 
  
 
  
  

 

<Naam gemeente> 
<Adres> 

<Postcode + plaats> 
 

     Datum brief: <datum> 
Kenmerk: <kenmerk> 
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BIJLAGE 
 
Draagkrachtberekening 
U bent een alleenstaande ouder. De bijstandsnorm is <bedrag>. Uw inkomen is <bedrag> per maand. 
Uw inkomen is tussen de 120% en 130% van de bijstandsnorm. Uw draagkracht is <bedrag> per maand.  
Dit is 20 % van het inkomen boven de bijstandsnorm. Uw draagkracht voor een jaar is <bedrag>. 
Daarom vinden wij dat u <benoem waarvoor bijzondere bijstand is aangevraagd> zelf kunt betalen.  
U heeft nog <bedrag> over aan draagkracht voor dit jaar. 
 
Draagkracht van <periode>     <bedrag> 
<Benoem waarvoor bijzondere bijstand is aangevraagd> <bedrag> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nieuwe draagkracht tot <datum>    <bedrag> 
 
Bent u het niet eens met dit besluit   
Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur voor <datum> uw bezwaar naar:    
   
<Naam gemeente> 
<Postbusnummer of antwoordnummer> 
<Postcode + plaats> 
   
In het bezwaar moet staan:   

• Uw naam   
• Uw adres   
• Uw handtekening   
• De datum   
• Waartegen en waarom u bezwaar maakt   

 
Waar staat dit in de regels  
Artikel 3 lid 2 onderdeel a en lid 3 van de Participatiewet  
Artikel <nummer> Verordening bijzondere bijstand <naam gemeente> 
 
U vindt deze regels op lokaleregelgeving.overheid.nl en wetten.overheid.nl.  
  
 
 

http://lokaleregelgeving.overheid.nl/
http://www.wetten.overheid.nl/

