GEMEENTE BOEKEL

Schriftelijke vraag van de raadsleden D.O.P. d.d. 17-01-2021
(ex artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel)

Onderwerp:
N.a.v. de actualiteit, 17 januari 2021, thema’s die in het land spelen zoals de perikelen rondom
kindertoeslag (belastingdienst), bijstand en Covid en de mogelijkheden voor de gemeente Boekel om
hierop te kunnen anticiperen.
Toelichting:
Het is erg belangrijk om inwoners van de gemeente Boekel te ondersteunen indien dat de wettelijke
kaders te beperkt zijn om die inwoners voldoende in hun levensbehoeften zelf kunnen voorzien. Waar
nodig, zou de gemeente kunnen overwegen ondersteuning aan te bieden.
Vraag/vragen:
Bijstand
Hoeveel mensen maken in de gemeente hier gebruik van en hoelang?
Zijn er zorgelijke gevallen, zorgelijk betekent dat zij niet in staat zijn om zich te voorzien van de
basisbehoeften?
De wetgeving is erg strikt, welke acties onderneemt de gemeente om de pijn, daar waar nodig, te
verzachten?
Iemand die geruime tijd gebruik maakt van de bijstand, wordt hij/zij jaarlijks gekort?
Toeslag kinderbijslag en belastingdienst
Zijn er inwoners in de gemeente die hier mee te maken hebben?
Als we dat niet weten, wat is mogelijk om daar achter te komen?
Wat kan de gemeente betekenen als er inwoners zijn die ten onrechte aangeslagen werden?
Covid
Zijn er bij de gemeente gevallen bekend waardoor door Covid deze mensen in hun financieel bestaan
bedreigd worden?
Welke mogelijkheden heeft de gemeente ter beschikking om tot een reële oplossing te komen?
Wat heeft de gemeente voor ogen om dit te voorkomen?
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15-03-2021
Bijstand
Hoeveel mensen maken in de gemeente hier gebruik van en hoelang?

Aantal uitkeringen

Aantal personen

P-wet
93

P-wet Tozo
39

0-12 maanden
72

IOAW/Z
4
12-36 maanden
19

BBZ
3

Totaal
139

36+ maanden
77

Zijn er zorgelijke gevallen, zorgelijk betekent dat zij niet in staat zijn om zich te voorzien van de
basisbehoeften?
De bijstandsuitkering is juist bedoeld om te voorzien in de basisbehoeften. In het geval dat er door
bijvoorbeeld schulden een situatie ontstaat waardoor iemand (tijdelijk) niet in staat is om in de
basisbehoeften te voorzien is een doorverwijzing naar de voedselbank mogelijk. Daarnaast is er de
bijzondere bijstand en de minimavoorzieningen om mensen met een minimuminkomen (120%) van de
bijstandsnorm te ondersteunen bij noodzakelijke bijzondere kosten en/of het maatschappelijk
participeren.
De wetgeving is erg strikt, welke acties onderneemt de gemeente om de pijn, daar waar nodig, te
verzachten?
Bij de toepassing van de wet is juist bij de uitvoering de menselijke maat erg belangrijk.
Klantmanagers kijken altijd naar de situatie en maatwerk wordt daarbij toegepast.
Iemand die geruime tijd gebruik maakt van de bijstand, wordt hij/zij jaarlijks gekort?
Nee korting op de uitkering is niet afhankelijk van de uitkeringsduur.
Toeslag kinderbijslag en belastingdienst
Zijn er inwoners in de gemeente die hier mee te maken hebben?
Ja.
Als we dat niet weten, wat is mogelijk om daar achter te komen?
N.v.t.
Wat kan de gemeente betekenen als er inwoners zijn die ten onrechte aangeslagen werden?
De gemeenten zijn gevraagd om gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire te ondersteunen als
zij daar behoefte aan hebben. Na het opstellen van een machtiging hebben we contactgegevens van
de belastingdienst ontvangen van gedupeerden. In Boekel ging dat om 2 situaties. Deze mensen zijn
(telefonisch) benaderd om de situatie met hen te bespreken en ondersteuning aan te bieden. Beide
hebben aangegeven vooralsnog geen behoefte aan ondersteuning te hebben. De uitvoering wordt
gedaan door gemeente Meierijstad vanuit de dienstverlening schuldhulpverlening.
Covid
Zijn er bij de gemeente gevallen bekend waardoor door Covid deze mensen in hun financieel bestaan
bedreigd worden?
Covid brengt voor veel mensen onzekerheden met zich mee. Zelfstandigen die hun inkomen zien
verdwijnen door de lockdown of inwoners die hun baan verliezen. Dit kunnen gevolgen van Covid zijn
waardoor mensen in hun financieel bestaan bedreigd worden. Vanuit de overheid zijn er diverse
steunmaatregelen om deze periode te overbruggen.
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Welke mogelijkheden heeft de gemeente ter beschikking om tot een reële oplossing te komen?
De Tozo is een regeling die bij de gemeente ligt. Door deze inkomensregeling zijn we in contact met
ondernemers en kunnen wij ze naast de Tozo regeling ondersteunen met bijvoorbeeld bijzondere
bijstand, schuldhulpverlening of een verwijzing naar de voedselbank.
Voor het eerste half jaar 2021 is daar de TONK bijgekomen. Een regeling om mensen tijdelijk te
ondersteunen in hun noodzakelijke (woon)kosten. Sinds vorige week kunnen we daar de aanvragen
voor innemen.
Daarnaast zijn we samen met de gemeente Meierijstad bezig met de opzet van een
mobiliteitscentrum. Met dit mobiliteitscentrum willen we meer mensen van werk naar werk begeleiden
zodat er minder uitkeringsafhankelijkheid is bij dreigende ontslagen.
Wat heeft de gemeente voor ogen om dit te voorkomen?
Geheel voorkomen van financiële consequenties voor onze inwoners kunnen wij als gemeente niet.
Wij denken dat we met de huidige Tozo en TONK, naast de overige overheidsregelingen, de meeste
situaties in voldoende mate kunnen ondersteunen om deze uitzonderlijke situatie door te komen.
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