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Aan
de heer M.C. Remijn
van fractie CDA
p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 15 november 2022
Ons kenmerk 2022-0182815
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake breng bijstandsgerechtigden die 

erfenissen of giften ontvangen niet in de problemen

Geachte heer Remijn,

Bij brief van 17 oktober 2022, bij ons ingekomen op 18 oktober 2022, heeft u op
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
fractie CDA vragen gesteld over het niet in de problemen brengen van 
bijstandsgerechtigden die erfenissen of giften ontvangen.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Is het college zich ervan bewust dat een erfenis niet per definitie in geld
wordt uitgekeerd, maar soms ook in een (niet-) opeisbare vordering of 
anderszins bezit, zoals onroerend goed? En dat door in deze gevallen te 
korten op de uitkering, acute financiële problemen kunnen ontstaan?

Antwoord Wij zijn ons ervan bewust dat een erfenis niet per definitie in geld wordt 
uitgekeerd. Zodra een inwoner met een bijstandsuitkering een erfenis 
ontvangt en als erfgenaam feitelijk over de erfenis beschikt of kan 
beschikken, kan de gemeente tot stopzetten van de uitkering en 
eventueel tot terugvordering van uitgekeerde bedragen overgaan als er
sprake is van teveel vermogen op basis van artikel 58, lid 1, onderdeel f
van de Participatiewet. Een bijstandsuitkering is bedoeld om kwetsbare 
inwoners financieel te ondersteunen. Wanneer een inwoner over 
vermogen, roerend of onroerend, is er geen noodzaak meer om een 
beroep te doen op een bijstandsuitkering, waardoor deze uitkering 
logischerwijs stopt. We doen dat in overleg en onder redelijke 
voorwaarden om te voorkomen dat een inwoner in de financiële 
problemen komt.
Dat een inwoner met een bijstandsuitkering een erfenis ontvangt 
gebeurt enkele keren per jaar en er zijn in Dordrecht geen recente 
voorbeelden bekend van inwoners waarbij dit tot financiële problemen 
heeft geleid.

Vraag 2. Is het college het ermee eens dat dit moet worden voorkomen?
a. Zo ja, hoe doet de gemeente dit momenteel?
b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord Wij zijn het ermee eens dat financiële problemen voor inwoners te allen 
tijde voorkomen moeten worden. Wanneer ontvangst van een erfenis 
dreigt te leiden tot financiële problemen, dan doen we al het mogelijke 
om dit te voorkomen. Denk daarbij aan het verlenen van uitstel van 
betaling van een vordering, een herbeoordeling van het vermogen of 
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het zoeken naar alternatieve oplossingen die passen bij de persoonlijke 
situatie van de inwoner. Dit betreft maatwerk, wat inwoners van ons 
mogen verwachten.

Vraag 3. Uit gesprekken met betrokkenen begrijpen wij dat de 
informatievoorziening voor een deel van mensen in de bijstand 
onduidelijk is. Er zijn meerdere oorzaken (bv. taalontwikkelings-
achterstanden, analfabetisme, ontoereikend begripsniveau) waardoor 
brieven niet of niet goed genoeg begrepen worden. Herkent de 
gemeente Dordrecht dergelijke signalen?
a. Zo nee, is de Gemeente Dordrecht bereid hier onderzoek naar te 

doen en ons te informeren over de uitkomst?
b. Zo ja, werkt de Gemeente Dordrecht aan het oplossen van dit 

probleem? Zo ja, hoe?
Antwoord De gemeente herkent zich in de signalen dat brieven niet altijd goed 

genoeg begrepen worden. Dit is een hardnekkig probleem, met veel 
verschillende oorzaken, waaronder analfabetisme en het feit dat de 
ontvanger geen Nederlands begrijpt.
De Sociale Dienst Drechtsteden is als afzender van de brieven in het 
kader van de bijstand momenteel bezig met het herzien en verbeteren 
van hun communicatie. Het uiteindelijke doel is om alle brieven te 
herzien en mogelijk ook andere communicatiemiddelen (vaker) in te 
zetten, denk aan een ansichtkaart of een e-mail, uiteraard passend bij 
de boodschap en de ontvanger. Het uitgangspunt hierbij is 
mensgerichte, toegankelijke en begrijpelijke communicatie, wat aansluit
bij onze regionale visie.
Ook voert Dordrecht zelf al een aantal jaren campagnes rondom 
begrijpelijkheid van communicatie vanuit de aanpak 'Huh, wat bedoelt 
u?' Het meldpunt voor onbegrijpelijke zaken. Enerzijds hebben deze 
campagnes tot doel om begrijpelijkheid van communicatie te 
verbeteren, maar anderzijds ook om taalproblemen uit de taboesfeer te 
halen en bespreekbaar te maken.
Tot slot proberen we via betrokken partners in de stad uitleg te geven 
aan inwoners, die de inhoud van een brief niet begrijpen. Dit kan gaan 
om post vanuit ons als gemeente, maar vaak ook vanuit andere 
overheidsinstanties zoals de Belastingdienst of het UWV. Hiervoor 
kunnen inwoners o.a. terecht bij de bibliotheek of de Sociaal Wijkteams 
in de stad.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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