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Aan
de heer M. Safranti
van fractie DENK Dordrecht

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 24 mei 2022
Ons kenmerk 2022-0080182
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake eerder invoeren kostendelersnorm

Geachte heer Safranti,

Bij brief van 21 april 2022, ingekomen op 28 april 2022, heeft u op grond van
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie DENK vragen gesteld met betrekking tot eerder invoeren kostendelersnorm.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Deelt het college de mening dat een verhogen van de leeftijdsnorm in 
Dordrecht al per 1 juli 2022 net zoals in Rotterdam gewenst is?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord Er zijn situaties waarin de kostendelersnorm voor problematische 
situaties zorgt en het wenselijk of noodzakelijk is om de 
kostendelersnorm niet toe te passen. Daarom zijn wij blij met de 
naderende.
Op dit moment is het al mogelijk om tijdelijk af te zien van toepassing 
van de kostendelersnorm op basis van het individualiseringsbeginsel 
(in uitzonderlijke gevallen) (artikel 18, Participatiewet). 

Gezien de juridische en financiële consequenties die verbonden zijn 
aan het vervroegd verhogen van de leeftijd (zie vraag 2) is er geen 
voorstel gedaan om de leeftijdsgrens voor de Drechtsteden 
gemeenten te verhogen. De medewerkers in de uitvoering worden wel 
aangemoedigd en gestimuleerd om gebruik te maken van de 
mogelijkheid om maatwerk toe te passen en af te zien van toepassing 
van de kostendelersnorm wanneer de norm evenredig hard uitpakt 
voor een huishouden.

Vraag 2. Zijn er juridische of financiële bezwaren tegen een vervroegde 
invoering van de nieuwe leeftijdsgrens?
Zo ja, welke zijn die?

Antwoord Er zijn juridische en financiële consequenties verbonden aan het 
verhogen van de leeftijdsgrens voor toepassing van de 
kostendelersnorm, vooruitlopend op landelijke wetgeving.

De kosten voor het landelijk verhogen van de leeftijdsgrens van 21 
naar 27 jaar bij de kostendelersnorm zijn ingeschat op € 55 miljoen per
jaar voor de Participatiewet en IOAW (Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers). 
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Voor Dordrecht zijn de kosten ingeschat op € 528.687,- per jaar en 
voor de periode van juli t/m december 2022 om die reden ingeschat op
€ 264.344,-. Dit is berekend op basis van het Verdeelmodel 
gebundelde uitkering (BUIG) vanuit het Rijk.

Het vervroegd verhogen van de leeftijdsgrens van 21 naar 27 jaar 
betreft buitenwettelijk begunstigend beleid. Dat betekent dat de extra 
uitgaven hiervoor onrechtmatig zijn, waardoor er een risico in relatie 
tot de jaarrekening ontstaat. De raad is bevoegd om te besluiten of 
een dergelijk risico al dan niet als acceptabel wordt geacht.

Als college vinden wij dat in deze fase niet verstandig, vanwege de 
forse financiële consequenties en vanwege het feit dat de bijdrage 
voor Dordrecht vanuit de BUIG al onder druk staat.

Vraag 3. Indien het college besluit te wachten tot de landelijke invoering op 
1 januari 2023, betekent dit dan ook een directe inwerkingtreding in 
Dordrecht op 1 januari 2023?
Zo nee, wanneer wel?

Antwoord Ja, zodra de landelijke wetgeving hieromtrent is aangepast kan dit 
direct inwerkingtreden in Dordrecht en de andere Drechtsteden 
gemeenten. Aangezien we op de hoogte zijn van de aankomende 
wetswijziging, treffen we hier op voorhand al de nodige 
voorbereidingen op.

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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