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Raadsvragen 

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie GroenLinks betreffende 
Voordeurdeler korting 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Op 3 maart 2021 heeft de fractie GroenLinks onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde 
voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Voordeurdeler korting, het antwoord 
vindt u onder de vraag: 

In de brief met zaaknummer 2021-004387 geeft u antwoord op de schriftelijke vragen van GroenLinks 
over het beleid van Den Helder aangaande de voordeurdeler korting in de participatiewet. 
Onze dank daarvoor. 

U geeft aan dat het college de kostendelersnorm ongewijzigd blijft toepassen: “Uiteraard met oog 
voor individuele situaties, waarbij negatieve effecten van de kostendelersnorm altijd goed in de gaten 
worden gehouden”. 
Echte argumenten waarom het college dit blijft toepassen worden niet gegeven. Ook geeft het college 
aan geen tot weinig signalen te ontvangen dat mensen hierdoor in de problemen komen. 
Indien het college signalen ontvangt wordt contact opgenomen. 
“Het gaat altijd om maatwerk” schrijft het college. 
Afhankelijk van de situatie wordt uitleg geven over wet- en regelgeving, advies over recht op 
financiële regelgeving, kan gezorgd worden voor een warme overdracht naar team 
Schuldhulpverlening en wordt doorverwezen naar Centrum Financieel Fit of andere netwerkpartners. 
Op de vraag, of het college het met GroenLinks eens is dat Den Helder van deze korting af zou 
moeten zien en zo nee waarom niet, komt geen duidelijk antwoord. 

Dit brengt GroenLinks tot de volgende vervolgvragen. 

1. Kan het college met duidelijke argumenten aangeven waarom het college de kostendelerskorting
blijft toepassen?
2. Wat zouden de gevolgen zijn als we de kostendelerskorting niet meer toepassen?
3. Bij vaststellen van beleid wordt de raad geregeld voorgehouden dat, als mensen in de problemen
komen, maatwerk wordt geboden. Uit het antwoord blijkt dat het maatwerk van dit college bestaat uit:
uitleg over wet- en regelgeving, advies over rechten en door verwijzing naar externe organisaties.
Is het college het met ons eens dat maatwerk in zou moeten houden dat flexibel met wet- en
regelgeving om zou moeten worden gegaan, zodat mensen financieel echt geholpen worden i.p.v. het
af te schuiven op de hulpvrager zelf of externe organisatie? Zo nee, waarom niet?



zaaknummer: 2021-011908 Pagina 2 van 2 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

1. Kan het college met duidelijke argumenten aangeven waarom het college de kostendelerskorting 
blijft toepassen?

Het wel of niet toepassen van de kostendelersnorm is geen beleidskeuze voor het college. De 
kostendelersnorm is opgenomen in artikel 22a van de participatiewet en van toepassing wanneer iemand 
van 21 jaar of ouder één of meer kostendelende medebewoners heeft. In de wet is geen kan-bepaling 
opgenomen met betrekking tot de kostendelersnorm.  
Wel kan het college op grond van artikel 18 van de Participatiewet de bijstand en de daaraan verbonden 
verplichtingen afstemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de bijstandsgerechtigde. 
Het gaat hierbij om maatwerk, het wordt per individuele situatie bekeken. Maatwerk is iets dat zich moeilijk 
laat vastleggen, daarom is er ook geen formeel beleid over het toepassen van maatwerk met betrekking tot 
de kostendelersnorm. Het maatwerk wordt voornamelijk, tijdelijk, toegepast bij bijvoorbeeld situaties waarbij 
sprake is van tijdelijk verblijf, mantelzorg, niet-rechthebbende partners of schrijnende situaties.  

2. Wat zouden de gevolgen zijn als we de kostendelerskorting niet meer toepassen?

Bij de beantwoording van de eerdere vragen met betrekking tot de kostendelersnorm is aangegeven dat de 
kostendelersnorm wordt toepast in 178 dossiers. Wanneer de kostendelersnorm niet meer toegepast zou 
worden zou dit leiden tot een verhoging van het inkomen voor deze 178 inwoners. Er kan dan echter ook een 
situatie ontstaan dat er bijvoorbeeld drie of vier volledige uitkeringen ontvangen worden op één adres. 

Door het eventueel niet meer toepassen van de kostendelersnorm stijgen de uitkeringslasten met minimaal 
€ 50.000 per maand. Vanuit het Rijk is er geen financiële compensatie voor deze kosten.  
Een ander gevolg voor het niet toepassen van de kostendelersnorm zou kunnen zijn dat bij de controle van 
de accountant een rechtmatigheidsfout geconstateerd wordt.  

3. Bij vaststellen van beleid wordt de raad geregeld voorgehouden dat, als mensen in de problemen 
komen, maatwerk wordt geboden. Uit het antwoord blijkt dat het maatwerk van dit college bestaat uit: 
uitleg over wet- en regelgeving, advies over rechten en door verwijzing naar externe organisaties. 
Is het college het met ons eens dat maatwerk in zou moeten houden dat flexibel met wet- en 
regelgeving om zou moeten worden gegaan, zodat mensen financieel echt geholpen worden i.p.v. het 
af te schuiven op de hulpvrager zelf of externe organisatie? Zo nee, waarom niet?

Maatwerk is inderdaad ook het flexibel omgaan met wet- en regelgeving. In de Participatiewet is dit ook 
mogelijk. Op grond van artikel 18 van de Participatiewet kan de hoogte van de bijstandsuitkering afgestemd 
worden op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de bijstandsgerechtigde. Het blijft echter 
ook belangrijk om voorlichting te geven over bijvoorbeeld advies op financiële regelgeving. Regelmatig komt 
het voor dat inwoners niet volledig gebruik maken van alle financiële voorzieningen waardoor problemen op 
het financiële vlak ontstaan. 

Wij gaan er van uit dat wij u met deze informatie voldoende hebben geïnformeerd. 

Den Helder, 31 maart 2021.

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

J.A. (Jan) de Boer MSc. 
burgemeester 

R.M. (Robert) Reus
secretaris




