
 
 
 
Artikel 38 vragen van SP  betreffende wet en regelgeving giften en bijstand 
 
Geachte college,  
 
Een vrouw met een bijstandsuitkering moet van de gemeente Wijdemeren ruim 7000 euro 
terugbetalen, omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed. Betreffende zaak heeft 
landelijk tot veel verontwaardiging geleid.  
 
Vandaag lezen wij dat ook in Haarlem bijstandsgerechtigden gekort worden als zij bijvoorbeeld geld 
lenen om een deurwaarder af te betalen.  
 
De SP fractie wil graag weten hoe wij in Haarlem omgaan met inwoners in de bijstand die een kleine 
gift van familie of vrienden krijgen?  
 
Daarnaast bestaan er ook facebookpagina's  voor het gratis op halen van kleding, spullen en of 
maaltijden. Is het gratis af halen van spullen ook reden om bijstandsgerechtigen te korten op hun 
uitkering? 
 
Tevens willen wij graag weten hoe de gemeente omgaat met verjaardagen. De waarde van cadeau's 
worden die ook gekort op de uitkering? 
 
En als opa en oma kleine geldbedragen aan kleinkinderen geven? 
 
De participatiewet verplicht gemeenten giften in mindering te brengen van de bijstand uitkering. Er 
zijn gemeenten die hier toch een mannier vinden om de randen van de wet- en regelgeving op 
zoeken. Zoals bijvoorbeeld in Amsterdam; zij rekenen giften tot 1.200,-- euro niet mee. Dit is 
vastgelegd in beleidsregels. Hoe zijn de regels hier in Haarlem vastgelegd?  
 
De SP vindt dat echte fraude aangepakt moet worden en dat bijstandsgerechtigden zich aan de 
regels moeten houden. In de meeste gevallen beseffen mensen echter niet dat bijv. ook gratis 
ontvangen boodschappen opgegeven moeten worden. Dit bestempelen als fraude, en dan de 
verkregen bijstand terug te vorderen zou voor extra schulden en andere problemen kunnen zorgen. 
De SP pleit voor maatwerk waarbij kleine giften en/of een keer boodschappen doen om elkaar te 
helpen niet tot korting of bestempelen als fraudeur leidt zoals bijvoorbeeld in de toeslagaffaire. Als 
gemeenten zouden we juist blij moeten zijn dat Haarlemmers elkaar helpen. De SP heeft n.a.v 
betreffende berichtgevingen de volgende vragen:  
 
1. Moeten Haarlemse bijstandsgerechtigden het melden als zij boodschappen van familie en/of 
vrienden ontvangen? Zo ja, geldt dit ook als je bij familie en/of vrienden blijft mee eten? En geldt dit 
ook als familie en/of vrienden trakteren op een etentje? 
2. Hebben Haarlemse bijstandsgerechtigden hierover duidelijke informatie ontvangen? En zo ja, waar 
is dit terug te lezen? 



3. Is het voor de gemeente mogelijk om kleine giften en/of ontvangsten in natura uit te zonderen op 
het terugvorderen van verkregen bijstand? 
4. Hoe vaak worden Haarlemse bijstandsgerechtigden gekort in verband met ontvangen giften? 
Kunt u aangeven om hoeveel mensen en om welke bedragen het gaat? 
5. Kunt u aangeven hoeveel ambtelijke capaciteit (uren) gebruikt wordt om deze terugvordering te 
regelen? 
6. Hoeveel mag een bijstandsgerechtigde ontvangen in Haarlem zonder dat dit teruggevorderd dan 
wel gekort wordt? 
7. Hoeveel mag een bijstandsgerechtigde ontvangen zonder dat dit consequenties heeft voor de 
ontvangen bijstand? Hebben wij in Haarlem (zoals in Amsterdam) ook een grens? 
8. Hoe vaak hebben Haarlemse bijstandsgerechtigden een sanctie i.v.m. het verzuimen van de 
meldplicht gehad? 
Wat was de hoogte van deze sanctie? Worden zij, zoals bij de toeslag affaire, als fraudeur 
bestempeld? 
Wanneer en hoe kunnen zij van zo'n stempel afkomen? 
Heeft de gemeente inzicht in de gevolgen van terugvorderen of stopzetten van de bijstand? 
Welke hulpverlening en nazorg biedt u deze Haarlemmers aan?  
9. Als een Haarlemmer geld van familie of vriend leent om bijv. schulden te betalen (zoals nu in de 
media staat), wordt dit dan altijd in mindering op de uitkering gebracht? Hoe kunnen Haarlemmers 
elkaar dan helpen? 
10. Kunt u zorgen dat er duidelijke informatie komt over het melden van dit soort verplichtingen? 
Zodat er geen onnodige sancties opgelegd hoeven te worden? 
11. Kunt u maatwerk bieden m.b.t. betreffende problematiek? Zodat de schuldenproblematiek van 
deze groep niet tot nog ernstiger geldzorgen leiden?  
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