Aan de Raad

Ja
Datum
Kenmerk
Kenmerkcode
Uw contact
Telefoon
Onderwerp

:
:
:
:
:
:

5 januari 2021
UI21.00077

*UI21.00077*
Ineke Alferink
14 024
Schriftelijke vragen

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij deel ik u mede, dat de fractie D66 vragen heeft gesteld over de participatiewet.
Artikel 39, lid 3 van het “Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad” bepaalt:
“Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen,
nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende
raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het college
de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waar binnen
beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.”
Met vriendelijke groet,

A.V. Dewkalie
raadsgriffier
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Best college,
Zoals u waarschijnlijk bekend is onlangs een casus in de media gekomen van een bijstandsontvanger.
Deze casus geeft het beeld van een vrouw die over meerdere jaren bijstand ontvangt vanwege haar
situatie. In een periode wordt deze dame ondersteunt met wekelijkse boodschappen die haar moeder
voor haar doet. Als gevolg hiervan, met de participatiewet in de hand, heeft de gemeente vervolgens
een terugvorderingstraject in gang gezet.
Voor de fractie van D66 is deze gang van zaken niet in lijn met hetgeen wij voorstaan als het gaat om
inwoners die (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. Ondersteuning, ook in de vorm van bijstand,
moet erop gericht zijn inwoners te helpen. Daarbij doen we een beroep op inwoners om het eigen
netwerk zoveel mogelijk te gebruiken, iets wat in voorliggende casus gebeurde.
Vragen van de D66 fractie in deze zijn:
1. Zijn binnen de gemeente Beuningen ook casussen bekend waarin een ontvanger van bijstand op
deze manier ondersteuning krijgt uit het netwerk?
2. Zo ja, op welke wijze gaat onze gemeente hiermee om?
3. Wanneer dit niet het geval is, hoe wil de gemeente in voorkomende gevallen hierop reageren?
Met vriendelijke groet,
Roel Kuppens, fractie D66
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