Cliëntenraad Participatiewet

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente 's-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch, 11 maart 2019
Onze ref: 2019/PJ/01
Onderwerp: Beleidsregels Harmonisatie Inkomensbeleid 2019
De Cliëntenraad Participatiewet waardeert het, dat de Beleidsregels Inkomensbeleid zijn
herschreven. Echter sommige beleidsregels verdienen aanpassing. Het voorstel is toegelicht door Asya van Wamel en Eva Straathof in de Cliëntenraad Participatie vergadering
op 26 februari 2019. Reden van wijziging is: betere aansluiting bij het Sociaal Domein.








Zo veel mogelijk aansluiten bij de visie Den Bosch Schuldenvrij
Duurzaamheidsbeleid
Voorkomen van ontmoediging bij vrijgevigheid van instellingen of personen
Eén lijn trekken in beleid omtrent ontvangst van schadevergoedingen
Voorkomen van onredelijk hoge verlagingen door te kiezen voor trapsgewijze verlagingen
Geen verlaging toepassen bij recente beëindiging van onderwijs met studiefinanciering
Rekening houden met extra kosten bij verhuur gedeelte woning

Het gaat om 5 beleidsregels:
1. Vermogens
2. Giften en schadevergoedingen
3. Verlaging
4. Kostendelersnorm
5. Gegevens opvragen
Inhoudelijke wijzigingen:
Ad 1 Beleidsregels vermogen wijzigen op de volgende onderdelen:
1) Bij ontvangst van vermogen gedurende de bijstandsperiode wordt niet langer de uitkering beëindigd, maar gaat af van het vastgestelde vrij te laten vermogen; m.a.w.
dan wordt de uitkering niet beëindigd maar verlaagd. Komt het vermogen boven de
vermogensgrens, dan wordt de bijstand wel beëindigd. Maar na 30 dagen vindt er
een nieuwe vermogensvaststelling plaats en kan ambtshalve de uitkering worden
voortgezet. Er kan dan rekening gehouden worden met de financiële (schulden) situatie van de cliënt.

Cliëntenraad Participatiewet, Sonniusstraat 3, 5212 AJ ’s-Hertogenbosch | 073-6131347 | www.clientenraadparticipatiewet.nl

Cliëntenraad Participatiewet
De Cliëntenraad juicht dit toe.
2) Auto vermogen: artikel 4 vrijlating auto of motor: boven grenswaarde van € 4.500,
wordt de waarde van de auto of motor volledig aangemerkt als vermogen.
De Cliëntenraad is hierover verbaasd: je zult er maar slechts € 1 boven zitten!
Waarom niet alleen het meerdere boven de grenswaarde meetellen? Datzelfde geldt
voor de grenswaarde van € 7.000 voor een hybride of elektrische auto.
Als een auto € 6.000 waard is, wordt dit gehele bedrag als vermogen gerekend en
niet € 1.500 (€ 6.000 – € 4.500). Dat vindt de Cliëntenraad een onjuiste regel.

De Cliëntenraad vraagt zich af of de Gemeente beleidsvrijheid kan en wil nemen om
de meerwaarde als vermogen te gaan aanmerken en niet het gehele bedrag.
De Cliëntenraad adviseert verder om “Een hybride of elektrische auto is duurder in
aanschaf dan …..” te wijzigen in “Gelet op het duurzaamheidsbeleid bij de aanschaf
van een hybride of elektrische auto …….”
Tevens is het niet duidelijk of deze regel direct wordt toegepast bij aanvang uitkering. Het is niet ondenkbaar dat de cliënt op dat moment uit een financieel betere situatie komt en uit die periode nog een dure auto heeft. De Cliëntenraad wil graag
dat de cliënt de mogelijkheid krijgt om zijn auto in te ruilen voor een andere auto onder de € 4.500 resp. € 7.000.

Ad 2 Giften en schadevergoedingen
1) Giften: worden voortaan niet meer (volledig) aangemerkt als inkomsten en dus niet
langer (volledig) ingehouden op de bijstandsuitkering. De vrijlating kan niet onbeperkt zijn gezien het minimumbehoeftekarakter van de bijstand. Er komt een vrij te
laten drempelbedrag van € 1.000 per kalenderjaar.

De Cliëntenraad vraagt zich af of als derden schulden van de bijstandsgerechtigden
afbetalen, dit ook als gift wordt gezien. Voorbeeld: bij huurschuld van € 3.000 wordt
dan € 1.000 als gift gezien en € 2.000 gekort?
Ook vraagt de Cliëntenraad zich af: als iemand € 3.000 schuld heeft en de schuldeiser vermindert de schuld met € 2.000. Wordt de € 1.000 dan als gift gezien en
€ 1.000 gekort?

2) Schadevergoeding: vergoeding voor materiële schade wordt (in de regel) niet tot het
vermogen gerekend; vergoeding voor immateriële schade wordt vrij gelaten ter
hoogte van het vrij te laten vermogen voor een alleenstaande.

De Cliëntenraad vraagt zich af of als de auto van iemand “total loss” wordt verklaart
en er € 2.000 vergoeding hiervoor komt en hiervan een fiets i.p.v. een auto wordt
gekocht, dan de uitkering wordt gekort.

Voor immateriële schadevergoeding wordt € 6000 vrijgelaten. Alles daarboven wordt
voor 2/3 in mindering gebracht.
Ad 3 Verlaging
1) Woonkosten: bij geen of verminderde woonkosten wordt de uitkering verlaagd met
het feitelijk financiële voordeel en wordt op individueel niveau een passende verlaging toegepast in % van de gehuwdennorm. Bij gratis wonen 16%; daklozen e.a. zonder woning 15%; bij woonkosten lager dan 95% van de minimumbasishuur wordt
tussen 2% en 10% van de gehuwdennorm gekort.
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2) Schoolverlaters: er wordt geen verlaging toegepast bij recente beëindiging van onderwijs waarvoor aanspraak bestond op studiefinanciering.
Ad 4 Kostendelersnorm (verhuur deel woning / kostganger in huis): er wordt voortaan
rekening gehouden met de extra kosten als gevolg van de verhuur/kostganger in huis.
Dit wordt gedaan in de vorm van een maandelijks vrij te laten bedrag van € 40 bij verhuur en € 230 bij kostganger in huis.
Ad 5 Gegevens opvragen (is alleen technisch).
Samengevat: de Cliëntenraad heeft de toelichting door Asya van Wamel en Eva Straafhof
zeer gewaardeerd en komt tot het volgende advies.

1. Beleidsregels vermogen auto:
De Cliëntenraad vraagt zich af of de Gemeente beleidsvrijheid kan en wil nemen om enkel de meerwaarde (boven de grenswaarde) als vermogen te gaan aanmerken en niet
het gehele bedrag.
De Cliëntenraad adviseert verder om “Een hybride of elektrische auto is duurder in aanschaf dan …..” te wijzigen in “Gelet op het duurzaamheidsbeleid bij de aanschaf van een
hybride of elektrische auto …….”
De Cliëntenraad adviseert de cliënt de mogelijkheid te geven om zijn auto in te ruilen
voor een andere auto onder de € 4.500,- resp. € 7.000,-.
2. Giften
De Cliëntenraad adviseert de mogelijkheid te bezien om als derden schulden afbetalen
van de bijstandsgerechtigden dit niet als gift wordt gezien. Voorbeeld: bij betaling door
derden van een (huur)schuld van € 3.000, wordt naast de € 1.000 ook de € 2.000 niet gekort.
Ook adviseert de Cliëntenraad om als iemand € 3.000 schuld heeft en de schuldeiser de
schuld vermindert met € 2.000, naast de € 1.000 ook de € 1.000 niet wordt gekort.
3. Schadevergoeding
De Cliëntenraad adviseert om als iemands auto “total loss” wordt verklaard en er € 2.000
vergoeding hiervoor komt en hiervan een fiets i.p.v. de auto wordt gekocht, dan de uitkering niet wordt gekort.
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