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Het college
De raad
dinsdag 19 januari 2021
Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP en SP omtrent giften
aan mensen met een bijstandsuitkering

In een brief van 21 december 2020, stellen de fracties van CU-SGP en SP een aantal
vragen over giften aan mensen met een bijstandsuitkering.
Vragen
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?.
Antwoord
Disproportionele onredelijkheid en onbillijkheid moet niet de uitkomst zijn van
overheidshandelen, en dat geldt zeker ook voor de gemeente Leusden.
Onze sociale dienst hanteert een richtlijn wat betreft de vrijlating van giften. Giften tot €750,per jaar per bijstandsgerechtigde eenheid (alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin)
worden niet meegerekend. Het doel van deze vrijlating is om te voorkomen dat de
vrijgevigheid van instellingen of personen door de Participatiewet wordt ontmoedigd.
Alles boven €750,- per jaar wordt individueel beoordeeld. Dat kan inderdaad betekenen dat
hetgeen wat boven de €750 euro komt gezien wordt als vermogen of als inkomen. Naast
deze vrijlating is ook een maximum nodig. De bijstand kent een minimumbehoefte karakter.
Wanneer giften onbeperkt vrijgelaten zouden worden kan dit ertoe leiden dat de hoogte van
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de giften leiden tot een bestedingsniveau dat niet verenigbaar is met het ontvangen van een
volledige uitkering van het Rijk.
Bij de beoordeling van giften boven de €750,- wordt gekeken naar de bestemming. Wat
betreft de bestemming is met name van belang of de gift betrekking heeft op kosten die in de
algemene bijstand zijn begrepen (algemene kosten van het bestaan). Als dit het geval is, of
als de gift ter vrije besteding is, kan dit aanleiding zijn om de gift volledig te zien als inkomen
of vermogen.
Dat in bijzondere tijden soms bijzondere omstandigheden gelden wordt hierbij meegenomen.
Zo heeft onder meer Staatssecretaris Van Ark in verband met de coronacrisis opgeroepen
om cadeaukaarten (ook indien deze voor voedsel zijn bestemd) zo veel mogelijk niet in
mindering te brengen op de reguliere bijstandsuitkering.
Leusden kent geen beleidsregel vrijlating van giften maar wel de bovengenoemde richtlijn.
Het college van Leusden steunt deze richtlijn, waarbij naast de regels ook nadrukkelijk
ruimte is voor individuele omstandigheden.
De beoordeling van de individuele omstandigheden wordt door de klantmanagers gedaan.
Het is daarom nog niet nodig geweest in individuele casussen gebruik te maken van een
hardheidsclausule.
De brede integrale aanpak van werkloosheid, schulden en armoede hebben onverminderd
de aandacht van het college. Daarbij hoort ook een gemeente die zich inzet problemen van
inwoners te verkleinen in plaats van te vergroten. Mochten er individuele gevallen zijn
waarbij, ondanks de gehanteerde richtlijnen, toch sprake is van disproportionele
onredelijkheid en onbillijkheid, gaan wij graag in gesprek met deze inwoner(s) om de situatie
te onderzoeken.
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