Motie CDA Heemstede
VRIJSTELLING GIFTEN AAN BIJSTANDSGERECHTIGDEN

De gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 27 januari 2022
CONSTATERENDE DAT
-

-

Wie een bijstandsuitkering krijgt een inlichtingenplicht heeft en in beginsel alle giften en
inkomsten aan de gemeente moet melden, de uitkering wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. Dit
leidt tot onzekerheid, frustratie en belemmert de ontwikkeling van bijstandsgerechtigden die hun
financiën tot in detail moeten verantwoorden;
De tweede kamer in maart een motie heeft aangenomen om de vrijstelling tot € 1200,-- tot
landelijk beleid te verheffen, de uitwerking is aan het kabinet;
Diverse gemeenten een bedrag van € 1200,-- per jaar hebben vrijgesteld, zo wordt het
makkelijker om steun te krijgen in de vorm van een tweedehands laptop, koelkast, of een
financiële bijdrage voor het halen van een rijbewijs en het volgen van een opleiding;
Heemstede de bevoegdheid heeft om giften vrij te stellen en kan een hardheidsclausule
toepassen (artikel 31 lid 2 sub m en artikel 18 lid 1 Participatiewet);
Heemstede heeft geen grens bepaald voor het ontvangen van giften, waardoor de hoogte,
frequentie, het doel van de gift, en de individuele omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde
worden betrokken bij de beoordeling of de gift mag worden gehouden of moet worden
teruggevorderd of moet worden verrekend;

OVERWEGENDE DAT:
de inlichtingenplicht om alles op te geven wat “redelijkerwijs van invloed kan zijn” op de hoogte
van de uitkering altijd een kwestie van interpretatie is. Bovendien weet de bijstandsgerechtigde
vaak niet of en zo ja welke giften hij mag accepteren;
vrijstelling de mogelijkheden vergroot voor een bijstandsgerechtigde, vermindert de kans op
fouten en daarbij behorende wettelijke terugvorderingen, en vermindert de ambtelijke werkdruk
om maatwerk toe te passen;
een dergelijke vrijstelling de gemeente niet voor extra kosten plaatst.
DRAAGT HET COLLEGE OP:
-

zo spoedig mogelijk een vrijstelling in te voeren voor het ontvangen van giften voor inwoners die
een bijstandsuitkering ontvangen voor een bedrag van € 1200,-- per jaar en naast deze
vrijstelling maatwerk toe te passen voor overige giften en deze vrijstellingen bekend te maken
via de gemeentelijke kanalen en hierover terug te koppelen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.
CDA Heemstede

O. Boeder

