Motie
Reg. Nr. M 17.1

Aangehouden, de griffier
commissiebehandeling

Agendapunt: 17.
Onderwerp: Verruiming giften toestaan in de Bijstand

De Raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 26 januari 2021, gehoord de beraadslaging;
constaterende dat:
•

de coronacrisis een zeer bijzondere omstandigheid is die bij veel inwoners, en in het bijzonder bij inwoners in
de bijstand, leidt tot grote financiële problemen;

•

door Covid-19 meer inwoners onverwacht en door overmacht een beroep hebben moeten doen op de
bijstand, waaruit zij gedurende de crisis niet gemakkelijk kunnen uitstromen;

•

vrienden en familie hen financieel beperkt mogen helpen middels een vrij te besteden gift;

•

in 2019 voor Stichtse Vecht de beleidsregels Middelen zijn vastgesteld door het college; in deze beleidsregels
is vastgelegd dat inwoners met een bijstandsuitkering € 500,00 (alleenstaande) of € 1.000,00 (alleenstaande
ouder of gehuwden/samenwonenden) aan giften mogen ontvangen, zonder dat deze op de uitkering worden
ingehouden;

overwegende dat:
•

het college de mogelijkheid kan bieden om – zonder extra financiële uitgaven door de gemeente –
bijstandsgerechtigden een steuntje in de rug te geven;

•

toepassing van het verrekenen van giften voor bijstandsgerechtigden kan leiden tot disproportionele
onredelijkheid en onbillijkheid;

•

het mogelijk is in deze coronatijden bij wijze van uitzondering bij de beoordeling van giften en inkomsten bij
bijstandsgerechtigden, de giften niet te korten op de bijstandsuitkering;

•

de belastingdienst als norm hanteert dat vanaf € 2.173,00 een gift als inkomen meegerekend wordt;

•

voorkomen kan worden dat mensen in de schulden komen met een prijzig schuldhulpverleningstraject als
gevolg;

•

op deze manier kan worden bijgedragen aan de vrijgevigheid van mensen in een periode dat dit hard nodig
is;

van mening dat:
•

het belangrijk is dat we in deze moeilijke tijden omzien naar de mensen in onze samenleving die hard
geraakt worden door de coronacrisis; mensen die al langer in de bijstand zitten, maar ook mensen die daar
nu plotseling in komen doordat hun werk al maanden stil ligt;

•

deze groep zou kunnen worden geholpen door familie of vrienden, maar de regels voor giften (niet zonder
reden en wat ons betreft niet ter discussie staat) erg strikt zijn voor de bijstand; giften alleen worden
toegestaan als ze verenigbaar zijn met het doel van de bijstand, maar een vrij te besteden gift daar niet
onder valt en in deze coronatijden een verruiming van een vrij te besteden gift een tijdelijke oplossing kan
bieden;

roept het college op:
1.

gebruik te maken van haar bevoegdheid af te wijken van de bepalingen uit de beleidsregels
Middelen;

2.

daarbij expliciet toe te staan dat huishoudens met een bijstandsuitkering vanaf de maand februari
2021 per jaar vrij te besteden giften mogen ontvangen tot maximaal in totaal € 2.000,- (inclusief de
al vrij te besteden giften volgens de huidige beleidsregels Middelen) per huishouden, zonder daarbij
gekort te worden op hun bijstandsuitkering;

en gaat over tot de orde van de dag.
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