FRACTIE VOGELS

Indienen van een MOTIE aan de gemeenteraad ex artikel 29 van het Reglement van Orde
voor de gemeenteraad.
MOTIE: Vrijstellingsregeling m.b.t. giften aan ontvangers van een bijstandsuitkering
De motie wordt ingediend door:
Sociaal Gemert-Bakel, CDA, Dorpspartij, Lokale Realisten, VVD, D66 en Fractie Vogels
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de motie “Vrijstellingsregeling m.b.t. giften aan ontvangers van een bijstandsuitkering”
voor behandeling voor te leggen aan de raad.
De gemeenteraad van de gemeente Gemert-Bakel in vergadering bijeen op 22 april 2021,
Overwegende dat:
 een concreet vrijstellingsplafond voor giften aan de ontvangers van een bijstandsuitkering
duidelijkheid verschaft en onrust wegneemt;
 de Tweede Kamer op 25 februari j.l. een motie voor vrijstelling tot 1200 Euro per jaar
aannam, maar een centrale regeling vanuit het Rijk vermoedelijk nog geruime tijd op zich
laat wachten;
 diverse gemeenten in het land daarom zelf al eenzelfde vrijstellingsplafond hebben
vastgesteld, waaronder Helmond en Laarbeek, op resp. 16 en 18 maart j.l;
 Helmond en Laarbeek, net als Gemert-Bakel, de uitvoering van de Participatiewet,
(waaronder bijstandsuitkeringen) hebben belegd bij de GR Werkbedrijf Atlant de Peel,
handelend onder de naam Senzer;
 Senzer nieuwe uitvoeringsregels, waarin de vrijstelling van 1200 Euro is opgenomen, pas
effectief kan toepassen nadat het college van de in deze GR deelnemende gemeente die
uitvoeringsregel heeft vastgesteld ;
 op dit moment bij het toekennen en handhaven van bijstandsuitkeringen wordt gewerkt
vanuit de zogeheten omgekeerde toets en er maatwerk wordt toegepast en het instellen
van een vrijstellingsplafond het toepassen van maatwerk rond (grotere) giften niet
onmogelijk mag maken;
Roept het college op om:
1. Vrijstelling tot 1200 Euro per jaar voor giften aan bijstandsgerechtigden vast te stellen;
2. Er op toe te zien dat deze vrijstelling zodanig wordt opgenomen in uitvoeringsregels voor
Senzer dat maatwerk effectief toegepast kan worden;
3. Er op toe te zien dat deze uitvoeringsregels zo spoedig mogelijk tot stand komen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Ondertekening door de indieners van de motie,
Sociaal Gemert-Bakel,
CDA Gemert-Bakel,
Dorpspartij,
Lokale Realisten,
VVD,
D66,
Fractie Vogels,
Uitkomst
Aangenomen
Voor
Unaniem
Tegen
Stemverklaring
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