
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: Jacqueline Sweerts, D66 

Datum indiening: 18 januari 2022 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Beleid m.b.t. bijstand 

 

Inleiding 
Vorig jaar in januari heb ik schriftelijke vragen gesteld aangaande de situatie van de vrouw uit Wijdemeren. Nu wil ik wederom 

vragen stellen naar aanleiding van berichtgeving van EenVandaag waarbij zij onderzoek hebben gedaan naar hoe de 

gemeenten omgaan met mensen in de bijstand. We hebben dit item met belangstelling bekeken. Wederom maakt D66 zich 

zorgen over de wijze waarop het beleid m.b.t. bijstand wordt uitgevoerd in diverse gemeenten waarbij in onze optiek de 

menselijke maat ver te zoeken is. Naar aanleiding van deze berichtgeving en naar aanleiding van enkele acties uit andere 

gemeenten, stel ik nu een jaar later nog enkele vragen met hierbij eveneens de link naar het item van EenVandaag.  

 
https://www.google.nl/amp/s/eenvandaag.avrotros.nl/amp/een-jaar-na-de-ophef-over-de-boodschappenaffaire-in-
wijdemeren-is-er-voor-mensen-in-de-bijstand-amper-iets-verbeterd/ 
 
Vraag 1 

In hoeverre kijkt u naar het beleid in Ridderkerk waarbij het item aangeeft dat het gaat om bewijslast aanleveren in plaats van 

vertrouwen en empathie? 

 

Antwoord 

 
Vraag 2 

Een jaar geleden hebben we vragen gesteld omtrent toepassing van de menselijke maat bij het eventueel terugvorderen van 

gelden. Hoe gaat het nu en hoe gaat Gooise Meren om met het stempel fraudeur? 

 

Antwoord 

 

Vraag 3 

Kijken we naar de energiecrisis dan zien we dat de lasten hoger worden. In Nederland heeft daarom de regering besloten elk 
gezin tegemoet te komen en gezinnen die onder het minimum leven nog wat meer. Deze gezinnen moeten hier goed over 
ingelicht worden. Vorige week is een aantal gemeenten begonnen met een betere handreiking naar personen in de bijstand 
t.a.v. hulp door derden. Is Gooise Meren dit ook van plan? Zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord 

 
Vraag 4 

Welke interventies heeft de gemeente Gooise Meren (in afstemming met de regio) voor ogen om het voor mensen in de 

bijstand, zeker met de oplopende huishoudelijke kosten (inclusief boodschappen), leefbaarder, vitaler en minder stress te 

maken? 

 

Antwoord 

 
Vraag 5 

Is het bedrag van extra ontvangsten naast de uitkering aangepast zoals vorig jaar ook is gevraagd? Zo nee, kunt u aangeven 

wat maakt dat dit (nog) niet is gebeurd? 

 

Antwoord 
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