Schriftelijke vragen ex art. 34 Verordening Raadswerk van fracties ChristenUnie-SGP en SP inzake
giften aan mensen met een bijstandsuitkering. Vragen zijn ingeboekt per 21 december 2020
afdoening in 30 dagen.

Leusden, 21 december 2020
Betreft: schriftelijke vragen rond giften aan mensen met een bijstandsuitkering

Geacht college,
In de raad van 10 december jl. hebben wij aandacht gevraagd voor de situatie van gedupeerden van
de kindertoeslagaffaire. Wij hebben gevraagd of u er op toe wilt zien dat de voorlopige uitkering die
zij krijgen, niet leidt tot korting op de bijstand uitkering. U gaf aan daar zeker op toe te zien en dit
voor de Leusdense inwoners die het betreft goed te regelen.
Middels deze schriftelijke vragen willen wij aandacht vragen voor de inwoners van Leusden die door
covid-19 onverwacht een beroep hebben moeten doen op de bijstand, waaruit zij gedurende de
crisis niet gemakkelijk kunnen uitstromen. Vrienden en familie kunnen hen financieel niet helpen
omdat een gift moet worden verrekend met het bijstandsbedrag. De Participatiewet artikel 18 lid 1
biedt echter de mogelijkheid in bijzondere omstandigheden hier ruimhartig mee om te gaan.
1. Is het college met ons eens dat toepassing van het verrekenen van giften voor
bijstandsgerechtigden kan leiden tot disproportionele onredelijkheid en onbillijkheid? Zeker in tijden
van onverwachte crisis zoals we die nu meemaken?
2. Is het college met ons eens dat inwoners die financiële steun uit hun omgeving krijgen, daar niet
onmiddellijk voor gestraft hoeven te worden?
Kan het college dan ook vooraf duidelijk aangeven wat het maximum van deze vrije giften zou
moeten zijn?
3. In artikel 18 lid 1 van de Participatiewet staat dat het college de bijstand en de daaraan verbonden
verplichtingen afstemt op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende.
Heeft het college in het kader van covid-19 al gebruik gemaakt van deze hardheidsclausule?
Heeft het college onze Sociale Dienst gevraagd gebruik te maken van haar bevoegdheid af te wijken
van de bepalingen uit de beleidsregel vrijlating van giften?
Is het mogelijk dat het college hier de komende maanden (en liefst altijd) met extra aandacht naar
kijkt en de ruimte neemt om hier pro-actief mee aan de slag te gaan?
Met vriendelijke groet,
Karolien Pouwels-Koopman
ChristenUnie-SGP

Annet Belt
SP

