DE MENSELIJKE MAAT
Schriftelijke vragen van de SP-fractie op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde
betreffende regelgeving bijstand en giften.
Een vrouw met een bijstandsuitkering moet van de gemeente Wijdemeren ruim 7000 euro
terugbetalen, omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed. Deze zaak heeft landelijk
tot veel verontwaardiging geleid.
De SP wil weten hoe in Beuningen wordt omgegaan met inwoners in de bijstand die een kleine gift
krijgen, bijvoorbeeld uit vrienden- of familiekring, van liefdadigheid instanties, zoals de Voedselbank
of Beuningse kerken.
De Participatiewet verplicht gemeenten giften in mindering te brengen van de bijstand. Hier lijkt
weinig juridische ruimte te zijn. De vraag is echter of de gemeente wel alle giften moet meetellen. In
Amsterdam worden bijvoorbeeld giften tot 1200 euro niet meegeteld. Dit is vastgelegd in
beleidsregels. Andere gemeenten hanteren andere bedragen, of hebben dit in zijn geheel niet
vastgelegd. Op de gemeentelijke website is niet goed terug te vinden hoe dit in Beuningen is
geregeld.
Onze fractie is van mening dat het logisch is dat bijstandsgerechtigden aan regels moeten voldoen.
Maar voor veel mensen is de bijstandsuitkering te laag om rond te komen. De overheid moet juist
blij zijn dat mensen elkaar helpen en dit niet altijd willen ‘bestraffen’ door te korten op de uitkering.
Of zoals de wethouder van Wijdemeren later in een radio-uitzending aangaf: “Niet alles wat
rechtmatig is, is ook rechtvaardig”.
Onze fractie pleit voor maatwerk en medemenselijkheid: fraude moet bestraft, maar kleine giften of
een tas boodschappen moet gewoon kunnen zonder consequenties voor je uitkering.
Dergelijke giften registreren zou ook veel te veel ambtelijke capaciteit kosten dat niet in verhouding
staat tot de hoogte van de kortingen op de uitkering. Bovendien kan dit zoals het voorbeeld uit
Wijdemeren leiden tot veel ernstigere problematiek, zoals het belanden in ernstige
schuldenproblematiek, vergelijkbaar met de toestanden in de toeslagen affaire.

De vragen zijn:
1. Hoeveel giften mag een bijstandsgerechtigde ontvangen in Beuningen zonder dat dit
consequenties heeft voor de hoogte van de bijstand? In Amsterdam ligt de grens op 1200
euro, waar ligt de grens in Beuningen en geldt dan alleen een vrijstelling voor de uitkering of
geldt ook de vrijstelling van de meldplicht?

2. Hoe vaak worden Beuningse bijstandsgerechtigden jaarlijks gekort in verband met
ontvangen giften geldelijk of in natura en kunt u inzicht geven in de hoogte van deze
giften/kortingen, hoe dat jaarlijks verwerkt wordt?
3. Geldt in Beuningen ook dat iemand die boodschappen ontvangt van een familielid dit moet
melden bij de gemeente als gift omdat anders niet voldaan wordt aan de participatiewet? Is
het voor de gemeente mogelijk dit soort kleinschalige giften in natura uit te zonderen en zo
ja in welke verordening of beleidsregel zou dit dan moeten?
4. Hoe vaak worden (gemiddeld, jaarlijks) Beuningse inwoners als “fraudeurs” bestempeld, op
basis waarvan gebeurt dit, welke gevolgen heeft dit voor andere overheidsinstanties, hoe
lang “kleeft ” dit stempel aan deze inwoners en wat moeten (of kunnen?) zij doen om dit
stempel kwijt te raken?
5. Hoe vaak wordt jaarlijks in Beuningen gehandhaafd op tijdelijk huisvesten van iemand die
anders een zwervend bestaan leidt? Hanteren wij grenzen aan de mate van tijdelijkheid
(aantal dagen, of weken) waarbij dit kan, of hanteert de gemeente een lik-op-stuk beleid?
Wat levert dit de gemeente op, en welke ambtelijke capaciteit is hiermee gemoeid?
6. Kunt u aangeven of dit handhaven op zodanig wijze geschiedt, dat dit niet tot
onoverkomelijke problemen leidt bij de (toch al niet zo financiële draagkrachtige) inwoner.
Zoals forse terugvorderingen met mogelijke ernstige schuldenproblematiek tot gevolg?
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