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de heer R. Portier
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p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 20 december 2022
Ons kenmerk 2022-0200926
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake bijstand en dakloosheid; 

bijstand en vermogen

Geachte heer Portier,

Bij brief van 14 oktober 2022, bij ons ingekomen op 15 oktober 2022, heeft u op
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
de fractie SP vragen gesteld inzake bijstand en dakloosheid; bijstand en vermogen.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Krijgen in Dordrecht dak- en thuislozen dezelfde bijstandsuitkering als 
degenen die niet dak- of thuisloos zijn? Zo nee, hoeveel krijgen zij dan 
en door wie en bij welk besluit is dit dan geregeld?

Antwoord Nee. De bijstandsnorm wordt op grond van artikel 27 van de 
Participatiewet verlaagd met 20 procent van het wettelijk sociaal 
minimum (WSM) bij het ontbreken van woonkosten. Dit is conform 
artikel 16 van de Nadere regels en beleidsregels Participatiewet 
Drechtsteden, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR
Sociaal. Deze verlaging geldt logischerwijs voor dak- en thuislozen. De 
bijstand is namelijk bedoeld om de klant van de minimale 
bestaansmiddelen te voorzien. Indien een klant geen woonkosten 
maakt, voorziet de gemeente ook niet in die kosten.

Vraag 2. Ervan uitgaande dat daklozen een lagere uitkering krijgen. Hoe 
handelt de gemeente dan als iemand op het moment van de aanvraag 
nog niet dakloos was, maar op het moment van het besluit wel?

Antwoord De norm wordt aangepast vanaf het moment dat iemand dakloos is. 

Vraag 3. Geldt het bij 2 te geven antwoord ook als er een aantal maanden zit 
tussen het indienen van de aanvraag (nog niet dakloos) en het 
toekennen van de uitkering (wel dakloos), waarbij er tussen beide 
momenten een uitspraak van de rechter zit, waarbij vastgesteld is, en 
geaccepteerd door de gemeente, dat de gemeente in eerste instantie 
een verkeerde berekening van het vermogen maakte en de uitkering 
dus ten onrechte had geweigerd?

Antwoord Als een uitkering geweigerd is door een verkeerde berekening van het 
vermogen, dan dient de aanvraag opnieuw beoordeeld te worden met 
inachtneming van een juiste berekening van het vermogen.

Vraag 4. Als u vraag 3 met ja beantwoordt, kunt u dan uitleggen waarom u 
vindt dat een inwoner de dupe mag worden van een door de gemeente
gemaakte fout. Immers zonder de fout, zou hij niet dakloos zijn 
geworden en gekort worden op zijn uitkering.

Antwoord Het is niet de bedoeling dat een inwoner de dupe wordt van een door 
de gemeente gemaakte fout en wij proberen fouten ten alle tijden te 
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voorkomen. Het vaststellen van de bijstandsnorm gebeurt conform de 
Participatiewet. Indien er sprake is van dakloosheid wordt de norm 
vastgesteld op basis van artikel 16 van de Nadere regels en 
beleidsregels Participatiewet Drechtsteden. Het college kan de hoogte 
van de bijstand afstemmen op basis van de individuele 
omstandigheden van de belanghebbende op grond van artikel 18 lid 1 
van de Participatiewet. 

Vraag 5. Bij de aanvraag van een bijstandsuitkering speelt het vermogen een 
rol. Blijft het vermogen opgebouwd in afgesloten verzekeringen ter 
vervanging van een pensioen dan buiten beschouwing? Zo nee, 
waarom niet en door wie en waar is dat geregeld?

Antwoord De waarde van bezittingen behoort tot het vermogen als 
belanghebbende hier redelijkerwijs over kan beschikken. Dit blijkt uit 
artikel 34 lid 1, en artikel 31 lid 1 van de Participatiewet. De 
afkoopwaarde van een levensverzekering moet worden aangemerkt 
als uitgesteld vermogen en kan niet als pensioenvoorziening worden 
beschouwd. Een levensverzekering heeft een ander karakter dan 
pensioensopbouw van werknemers omdat het doel daarvan, anders 
dan het geval is bij een werknemerspensioen, niet vastligt. 

Vraag 6. Weet u dat als u genoemd vermogensbestanddeel wel meeneemt bij 
een beslissing over een bijstandsaanvraag betrokkenen de verzekering
moeten afkopen met een mogelijke boete en dat het bedrag 
vervolgens belastbaar is, waardoor betrokkenen slechts een veel lager 
bedrag ontvangen. Vindt het college dit verantwoord richting mensen 
die niet kunnen delen een aan een pensioenvoorziening. Graag een 
gemotiveerde onderbouwing van het antwoord.

Antwoord De Wetgever heeft de Participatiewet en de daarop gebaseerde 
regelgeving in beginsel bedoeld als laatste vangnet voor inwoners, 
gelet op het minimumbehoefte- en complementaire karakter van de 
bijstand. Indien een belanghebbende beschikt over voorliggende 
middelen of mogelijkheden om te kunnen voorzien in de eerste 
levensbehoeften, dan nemen we dit mee in de beoordeling van de 
noodzaak voor het verstrekken van een bijstandsuitkering. Uiteraard 
passen we hierbij een menselijke maat toe. Indien er sprake is van een
schrijnende of onredelijke situatie, dan bekijken wij de mogelijkheden 
om de belanghebbende tegemoet te komen of maatwerk te leveren 
binnen de kaders van de Wet.

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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