
Motie

Reg. Nr. M. X.1

Agendapunt: X. Vreemd aan de agenda 

Onderwerp: Verliefd en in de bijstand.
De Kostendelersnorm staat in de weg bij het samenwonen van verliefde stellen 
in Stichtse Vecht.

De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 20 december 2022,

gelet op de beantwoording van de technische vragen d.d. 20 oktober 2021 over de  
inrichting /werking van kostendelersnorm in Stichtse Vecht;

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat: 

 de kostendelersnorm uit de Bijstandswet maakt dat een bijstandsuitkering 
omlaag gaat als men gaat samenwonen; 

 mensen in de bijstand niet gaan samenwonen omdat ze bang zijn gekort te 
worden op hun inkomen;

 in Tilburg de resultaten van de proef met samenwonen met behoud van 
bijstand bekend zijn; 

 deze proef in gemeente Tilburg als doel had om inwoners met een uitkering 
gedurende een half jaar samen te laten wonen zonder dat deze op hun 
uitkering gekort konden worden of hun uitkering te verliezen;

 de resultaten van de proef in gemeente Tilburg dusdanig overtuigend zijn dat  
samenwonen zonder gekort te worden op de bijstand onderdeel wordt van 
regulier beleid;

overwegende dat:

 iedereen mag houden van een ander;

 liefde belangrijk en gezond is voor ieder mens; 

 de wetenschap te worden gekort of de uitkering helemaal te verliezen bij 
samenwonen onder één dak, mensen ervan vaak weerhoudt om een relatie 
aan te gaan; 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsvragen/technische-vragen/105-Antw-Techn-vr-Afwijken-van-kostendelersnorm-S-Jeddaoui-PvdA-20211020.pdf


 samenwonen als positieve bijvangst heeft dat de uitkeringslast voor de 
gemeente lager wordt en er bovendien woningen vrijkomen waarmee 
doorstroom op gang komt;

draagt het college op: 

1. de mogelijkheid te onderzoeken om mensen in de bijstand ook in Stichtse 
Vecht gedurende een periode ‘ruimte voor kennismaking’ te geven voor 
samenwonen zonder gekort te worden op de bijstand of de bijstand geheel te 
verliezen en gedurende die periode de kostendelersnorm niet toe te passen; 

2. daarin mee te nemen dat de kostendelersnorm ook niet met terugwerkende 
kracht na de proefperiode opgelegd zal worden; 

3. te zorgen dat de proefperiode lang genoeg is voor werkelijke ‘ruimte voor 
kennismaking’ en derhalve tenminste 6 maanden bedraagt; 

4. de raad voor 1 maart 2023 te informeren over de mogelijkheid van het 
invoeren van een proef;  

en gaat over tot orde van de dag. 

Fractie PvdA

Sophia Jeddaoui 


