
1

Graaf-van Zanten, KA de (Karin)

Aan: Poppel, DGH van (Denise)
Onderwerp: RE: Toezegging StA 'Jongeren in bijstand'

Hoi Denise, 
We spraken elkaar vorige week over een toezegging aan mevrouw Schnabel tijdens de oordeelsvormende 
bijeenkomst over het armoedebeleid op 15 november. De toezegging is niet als zodanig vastgelegd, maar mevrouw 
Schnabel mag wel een antwoord verwachten.  
In de RIB met toezeggingen, morgen in het college, hebben we het onderwerp 'jongeren' aangestipt, maar er was 
nog een technische vraag over het aantal jongeren in bijstand. 
In overleg met de PF stellen wij voor dit via jullie te delen. Kan dat? 
 
 
Jongeren en bijstand 
De hoogte van bijstandsuitkeringen is landelijk bepaald. Ook voor inwoners jonger dan 21 jaar. In 2022 waren er in 
Dordrecht 65 inwoners jonger dan 21 jaar met een bijstandsuitkering (2021: 91). 
Inwoners jonger dan 18 jaar komen niet voor een bijstandsuitkering in aanmerking, maar wel is er bij de Sociale 
Dienst Drechtsteden een hardheidsclausule. Wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden, kan een 
bijstandsuitkering ook worden verstrekt aan inwoners jonger dan 18 jaar. Het gaat dan om jongeren voor wie de 
(pleeg)ouders niet kunnen voorzien in het levensonderhoud. Een beroep hierop komt in Dordrecht sporadisch voor.  
 
Daarnaast is er de mogelijkheid om Bijzondere Bijstand aan te vragen voor jongeren. In 2022 is in Dordrecht vanuit 
de Bijzondere Bijstand 11 keer aanvullende bijstand uitgekeerd aan inwoners jonger dan 21 jaar.  
Als onderdeel van de KPI's voor het programma Samen tegen armoede volgen wij het bereik van de 
minimaregelingen, waarbij we onderscheid zullen maken in leeftijdscategorieën. In het jaar 2023 wordt een 0-
meting gehouden waarna we het doelbereik bepalen. 
De doelgroep rechthebbenden voor bijzondere bijstand is echter moeilijk vast te stellen, omdat altijd sprake is van 
bijzondere omstandigheden op grond waarvan een uitkering wordt verstrekt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marten Meinster 
Beleidsadviseur armoede & schulden 
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