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Bijlage(n)

Bij beantwoording graag ons
kenmerk en datum vermelden.

Beste heer Druppers,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld over de vrijlating van inkomsten naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep (CRvB).
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Is het college in casu de afdeling Sociale Zaken bekend met deze uitspraak, welke ingrijpende
gevolgen kan hebben voor de uitvoering van de Participatiewet?
Antwoord 1
Ja, het college is bekend met deze uitspraak.
Vraag 2
Wordt bij de uitvoering van de Participatiewet, voor wat betreft intrekkingen van bijstand wegens
inkomsten, inmiddels rekening gehouden met deze uitspraak?
Antwoord 2
Ja, we hebben onze werkprocessen hier op aangepast.
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ingrijpende gevolgen voor gemeenten -

Antwoord 3
Nee. De uitspraak van de CRvB heeft geen terugwerkende kracht, de inwoners hebben de
mogelijkheid gehad om in bezwaar te gaan tegen de door het college genomen besluiten.
Hierbij wordt opgemerkt dat niet iedere bijstandsgerechtigde recht heeft op inkomensvrijlating.
Indien de uitspraak van de CRvB met terugwerkende kracht vanaf 2018 toegepast wordt, moeten
de inkomensgegevens van de werkende uitkeringsgerechtigden en van wie de uitkering beëindigd
is opgevraagd worden. Daarnaast kan een toekenning van de vrijlating nadelige gevolgen hebben
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Vraag 3
Is het college voornemens de intrekkingen van bijstand op grond van “voldoende” inkomsten uit
arbeid, die vanaf 2018 hebben plaatsgevonden, opnieuw te beoordelen?
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voor bijvoorbeeld het recht op toeslagen, omdat het inkomen van de inwoner in het kalenderjaar
hoger wordt.
Vraag 4
Kan het college aangeven hoeveel bezwaarschriften er vanaf 2018 zijn ingediend/ behandeld
inzake intrekkingen van bijstand op grond van "voldoende” inkomsten uit arbeid?
Antwoord 4
Er zijn in deze periode geen bezwaarschriften met betrekking tot dit onderwerp ingediend.
Vraag 5
Indien het antwoord op vraag 4 ja is, is het college dan bereid deze bezwaarschriften opnieuw te
beoordelen conform de uitspraak van de CRvB en zo nodig de bezwaarschriftencommissie te
verzoeken hen hierin te adviseren?
Antwoord 5
Niet van toepassing.
Vraag 6
Heeft deze uitspraak financiële gevolgen voor de Gemeente Stichtse Vecht, en zo ja welke?
Antwoord 6
Ja, dit betekent dat er in sommige situaties langer aanvullende bijstand wordt verstrekt dan
voorheen.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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Uitspraak CRvB met ingrijpende gevolgen
voor gemeenten
De Centrale Raad van Beroep heeft in een
uitspraak van 24 augustus bepaald dat bij een
uitkeringsgerechtigde die bijstand ontvangt,
en die daarnaast inkomsten heeft, eerst moet
worden gekeken hoe hoog dat inkomen wordt
na aftrek van een genoten inkomensvrijlating.
Als het resultaat van die berekening lager
uitvalt dan de toepasselijke bijstandsnorm,
blijft een recht op, aanvullende, bijstand
bestaan.
Gevolgen uitspraak voor gemeenten
Dit standpunt van de CRvB heeft ingrijpende
gevolgen voor de gemeentelijke
uitvoeringspraktijk. Zo zullen ICT-systemen en
beschikkingen moeten worden aangepast,
zullen uitvoerings- en bijstandslasten voor
gemeenten stijgen en zullen
uitkeringsgerechtigden die (deeltijd)werk
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krijgen, langer bijstandsafhankelijk zijn, met
alle daaraan verbonden verplichtingen.

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

Vraag 6

Bijlagen
Wil je een bijlage toevoegen

Bij de vrijlating van inkomen zijn de afgelopen
jaren door veel gemeenten fouten gemaakt in
de beoordeeling. Dit blijkt uit deze uitspraak
van de CRvB. De fractie van Lokaal Liberaal
vraagt zich af hoeveel inwoners van Stichtse
Vecht ook verkeerd beoordeeld en dus
benadeeld zijn en heeft daarom de volgende
schriftelijke vragen.
Is het college in casu de afdeling Sociale
Zaken bekend met deze uitspraak, welke
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de
uitvoering van de Participatiewet?
Wordt bij de uitvoering van de Participatiewet,
voor wat betreft intrekkingen van bijstand
wegens inkomsten, inmiddels rekening
gehouden met deze uitspraak?
Is het college voornemens de intrekkingen
van bijstand op grond van “voldoende”
inkomsten uit arbeid, die vanaf 2018 hebben
plaatsgevonden, opnieuw te beoordelen?
Kan het college aangeven hoeveel
bezwaarschriften er vanaf 2018 zijn
ingediend/ behandeld inzake intrekkingen van
bijstand op grond van "voldoende” inkomsten
uit arbeid?
Indien het antwoord op vraag 4 ja is, is het
college dan bereid deze bezwaarschriften
opnieuw te beoordelen conform de uitspraak
van de CRvB en zo nodig de
bezwaarschriftencommissie te verzoeken hen
hierin te adviseren?
Heeft deze uitspraak financiële gevolgen voor
de Gemeente Stichtse Vecht, en zo ja welke?
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