
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 
 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 

Naam en fractie: Jos de Lange CDA 

Datum indiening: 19 augustus 2021 

Datum antwoord: 15 september 2021 

Onderwerp: Bijzondere bijstand 

 
 
Inleiding 
Mensen die bijzondere bijstand ontvangen zijn een kwetsbare groep inwoners binnen onze gemeente. Onlangs ben ik 
benadert door een schuldhulpverlener die zorgen had over de handelswijze welke bij het erkennen en toekennen van 
uitkeringen in Gooise Meren problemen veroorzaakt. Mensen die recht hebben op een bijdrage uit de bijzondere bijstand 
worden stelselmatig gekort. Onlangs zijn in verschillende gemeentes onderzoeken geweest naar het korten van bijzondere 
bijstand voor inwoners binnen de onderzochte gemeentes. De uitslagen waren heel verschillend en de redenen om te korten 
werden verschillend geïnterpreteerd. 
 
  
Vraag 1 
Is het beleid welke de gemeente Gooise Meren hanteert extra streng waardoor mensen worden gekort? 
 
Antwoord 
Er bestaan geen kortingen op bijzondere bijstand. Wel kan een aanvraag daartoe worden geweigerd als er geen recht bestaat, 
of slechts gedeeltelijk toegekend indien een aanvrager te laat een  aanvraag bijzondere bijstand indient. Dat kan dan leiden 
tot een afwijzing over een bepaalde periode, omdat (bijzondere) bijstand in de regel vooraf moet worden aangevraagd.  
 
Verlaging van de uitkering (formeel afstemming genoemd) kan uitsluitend plaatsvinden op algemene bijstand: de reguliere 
(maandelijkse) uitkering voor levensonderhoud (incidenteel in combinatie met periodieke bijzondere bijstand). Er bestaat 
geen beleid op basis waarvan Gooise Meren mensen extra streng kortingen oplegt.  
 
Een uitkering kan worden verlaagd (1) bij het niet nakomen van de verplichtingen (met uitzondering van de 
inlichtingenplicht), bijvoorbeeld onvoldoende meewerken aan re-integratie, (2) bij toepassen van de kostendelersnorm en (3) 
bij personen die betaalachterstanden hebben (dan kan er door schuldeisers tot 5% beslag worden gelegd op het netto 
inkomen (op grond van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 2021).  
 
Vraag 2 
Kunt u aangeven hoeveel mensen extra zijn gekort in de voorgaande periode? 
 
Antwoord  
In Gooise Meren is in 2020 in zes gevallen de uitkering verlaagd vanwege maatregelwaardige gedragen.  
 
Vraag 3 
Kunt u aangeven hoeveel van de kortingen van de bijzondere bijstand zijn terug gedraaid? 
 
Antwoord 
In Gooise Meren zijn er geen kortingen op bijzondere bijstand.  
 
Vraag 4 
Wordt door Gooise Meren de grens op gezocht voor de wettelijke toepassing van de bijzondere bijstand? 
 
Antwoord  
In Gooise Meren wordt bij elke aanvraag wet- en regelgeving nageleefd zonder de grens op te zoeken. Wij hanteren bij iedere 
beoordeling de Participatiewet, de gemeentelijke verordeningen en de beleidsregels. Daarnaast beoordelen wij de individuele 
omstandigheden van een aanvrager en diens huishouden. Indien er sprake lijkt van onrechtmatigheden of van 
verwijtbaarheid dan passen wij in de dossierbeoordeling ‘hoor- en wederhoor’ toe. Wij wegen ook dan de individuele 
omstandigheden als ook eventuele recidive. Op basis van de hardheidsclausule kunnen wij in bijzondere individuele situaties 
gemotiveerd afwijken van regelgeving. Tot slot heeft elke aanvrager de mogelijkheid om gebruik te maken van de 
bezwaarprocedure.   
 


