
 

 

Dordrecht, 17 oktober 2022 
 
Vragen ex artikel 40 Reglement van Orde 
 
 
Betreft: Breng bijstandsgerechtigden die erfenissen of giften ontvangen niet in de problemen  
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht. 
 
Geacht College, 
 
Op 21 juni 2022 is door het college de Raadsinformatiebrief Beleidsregels vrijlating giften, 
schadevergoedingen en erfenissen (bijstandsverlening) naar de gemeenteraad gestuurd. In deze brief 
staat dat met erfenissen gelijk om wordt gegaan als met giften en dat dit in situaties kan leiden tot een 
korting van de bijstandsuitkering. Het CDA Dordrecht maakt zich zorgen om de mensen die dit betreft 
omdat een erfenis of legaat niet altijd in geld wordt verkregen maar ook in vorderingen, (on)roerend 
goed of anderszins niet onmiddellijk in direct besteedbaar geld om te zetten vermogensbestanddelen. 
Wij willen graag uitleg of de mensen die dit betreft hierdoor in de problemen kunnen komen. 
 
Daarom stellen wij het college de volgende vragen: 
 

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? 

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? 

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. 
taalontwikkelingsachterstanden, 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? 
 
 De CDA fractie ziet met belangstelling uit naar uw beantwoording van deze vragen.  
 
Hartelijke groet, 
Namens fractie CDA Dordrecht 
 
Mathijs Remijn, commissielid CDA Dordrecht 


