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Geachte heer Van Grieken, 

 

Op 11 maart 2019 hebben we uw advies “Beleidsregels Harmonisatie inkomensbeleid 

Participatiewet 2019” ontvangen. In deze brief ontvangt u onze reactie op uw advies. 

 

Onze reactie op uw advies 

Wij zijn verheugd te mogen constateren dat u de ambtelijke toelichting zeer waardeert. U hebt 

enkele vragen en/of suggesties waar we nader op in willen gaan. 

 

Vraag 1 omtrent de beleidsregels vermogen en 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,-. 

 

Antwoord:  

Ad 1) Gelet op artikel 34, lid 2 onder a van de Participatiewet heeft de gemeente niet de 

beleidsvrijheid om enkel de meerwaarde als vermogen in aanmerking te nemen.  

Ad 2) Uw advies over de aanpassing van de tekst wordt overgenomen. 

Ad 3) Deze mogelijkheid wordt altijd aan de cliënt gegeven. 

 

Vraag 2 omtrent de beleidsregels 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. 
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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. 

 

Antwoord: dit advies kunnen wij niet overnemen. 

Uitgangspunt van de Participatiewet is dat de bijstand een laatste vangnet is. Conform de 

Participatiewet wordt het vermogen vastgesteld door de reëel opeisbare schulden in mindering te 

brengen op de bezittingen. Indien de schulden door derden afbetaald zijn, is er conform de 

Participatiewet sprake van giften. Voor de giften hanteren we volgens dit beleidsvoorstel het 

drempelbedrag ad € 1.000,00. 
 

Bij de hoogte van het vrij te laten bedrag in geval van een eenmalige gift is aangesloten bij de 

uitspraak van de CRvB van 25-1-2012, nr. 09/5310 WWB. In deze uitspraak heeft de Raad 

overwogen dat beleid, inhoudende dat giften en vergoedingen die bestemd zijn voor het algemene 

levensonderhoud als middelen in aanmerking worden genomen voor zover deze op jaarbasis de 

voor een belanghebbende toepasselijke bijstandsnorm per maand overschrijden, niet onredelijk is. 

 

Met andere woorden: de hoogte van een gift is verantwoord als deze op jaarbasis beneden de voor 

die persoon geldende bijstandsnorm per maand blijft.  

 
Vraag 3 omtrent de 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. 

 

Antwoord: dit advies nemen we over omdat het op onze huidige praktijk aansluit. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, 

 

 

De secretaris,    De burgemeester, 

 

mr. drs. I.A.M. Woestenberg  drs. J.M.L.N. Mikkers 


