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Vraag: 

 
Naar aanleiding van het bericht van de SDD over een pilot waarin 
vouchers beschikbaar zijn voor inrichting van woningen heeft de fractie 
SGP-ChristenUnie Sliedrecht de volgende vragen:  
 
Is deze pilot voor alle Drechtstedengemeenten?  
 

Antwoord: Ja, deze pilot is beschikbaar voor de inwoners van alle Drechtsteden-
gemeenten. Bijzondere bijstand aanvragen voor woninginrichting kan nu al via 
het digitale aanvraagformulier op de website van de Sociale Dienst 
Drechtsteden. Wat er per 1 oktober verandert is dat er een extra optie wordt 
toegevoegd om, in plaats van leenbijstand (= schuld), bijstand in natura aan te 
vragen. Alleen mensen die een volledige woninginrichting aanvragen komen 
(vooralsnog) in aanmerking. Er verandert dus iets in de mogelijke vorm van de 
verstrekking van de bijstand, maar er verandert niets aan de voorwaarden van 
de bijzondere bijstand (noodzaak, inkomens- en vermogenstoets, etc.). 
 

 
Vraag: Bij deze pilot wordt samengewerkt met Geef het Dordt. Zijn andere organisaties 

ook in beeld geweest om mee samen te werken?  
 

Antwoord: Het idee is dat de pilot uitwijst hoe het verstrekken van goederen in natura 
loopt, om zo alle 'lessons learned' te vertalen naar goed uitvoerbaar beleid. 
De pilot moet uitwijzen of en per wanneer het aanbod in natura standaard 
onderdeel kan worden van het regionaal minimabeleid. Bij een geslaagde pilot 
zouden ook andere organisaties in beeld kunnen komen, maar vooralsnog is 
gekozen voor Geef het Dordt. Verder is alleen met SUN Drechtsteden contact 
geweest over witgoed. 
 
 

Vraag: Bij Geef het Dordt wordt volgens hun website een wederdienst verwacht. 
Geldt dat ook bij dit project?  
 

Antwoord: Nee, dit geldt niet voor de inwoners die deelnemen aan de pilot. 
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