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GROEN LINKS 

Motie wachttijd >21 jarigen binnen de participatiewet 

MOTIE nr.: I 

datum raadsve.:rg:tdcring: 

ingetrokke: 
-.:::......=-=...,C..----' 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 27 februari 2017; 

overwegende dat: 

sinds de invoering van de participatiewet in 2012 in de gemeente Den Helder een wachttijd voor het 
aanvragen van een bijstandsuitkering van 4 weken geldt voor personen van >27 jaar; 

de wetgever in 2014 bij de herziening van de participatiewet benadrukt heeft dat de wachttijd voor 
de aanvraag van een bijstandsuitkering niet bedoeld is voor personen van >27 jaar; 

de Nationale Ombudsman in 2015 gemeenten aangeschreven heeft over het verkeerd toepassen van 
de wachttijd voor het aanvragen van een bijstandsuitkering voor personen >27 jaar; 

uit de gemeentelijke website naar voren komt dat die 4 weken wachttijd wel opgenomen wordt in de 
toekenning van een bijstandsuitkering; 

dit door cliënten anders beleefd wordt; 

de toezegging om de website aan te passen tot op heden niet is nagekomen; 

constaterende dat: 

geen van bovenstaande berichtgevingen, zowel vanuit het Rijk als vanuit de Nationale Ombudsman, 
geleid heeft tot veranderingen in het beleid rondom het aanvragen van een bijstandsuitkering voor 
personen >27 jaar; 

uit de beantwoording van de vraag van de ChristenUnie zou opgemaakt kunnen worden dat er 
sprake is van een beleidswijziging sinds 2015 (de brief van de Nationale Ombudsman); 

dit beleid in januari/februari 2017 echter nog gangbaar en gebruikelijk was (zie ook de gemeentelijke 
website); 

de gemeentelijke website op 27 februari 2017 nog niet is aangepast; 

spreekt uit dat: 

uit de beantwoording geen compassie spreekt voor degenen die dit onrecht is aangedaan; 

alleen het wijzigen van de website wel een erg beperkte manier is om dit beleid te wijzigen; 

cliënten veel leed is aangedaan omdat voor een aantal geldt dat hen dit meerdere keren is 
overkomen; 



draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

1. in de gebruikelijke media royaal aan te geven hoe men vanaf heden omgaat met het toekennen van 
een bijstandsuitkering (excuses zouden daarvan onderdeel kunnen uitmaken); 

2. cliënten die financ_i~el _nadeel hebben ondervonden van deze onterechte maatregel alsnog te 
compenseren en deze mogelijkheid ook breed te communiceren; 

3. de gemeentelijke website uiterlijk 1 maart 2017 aan te passen; 
4. de tijd die nodig is voor het toekennen van een uitkering aan te passen aan het gewijzigde beleid en 

die terug te brengen van uiterlijk 8 weken naar uiterlijk 4 weken voor een beslissing is genomen; 
5. de raad uiterlijk 1 april 2017 te informeren over het verloop van deze opdrachten; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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