Artikel 33 vraag

Door

F. van Zutven (VVD)

Kopie aan

Raad (via griffie)

Volgnummer
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Zaaknummer

2035954

Datum

Datum antwoord

14 maart 2022

29 maart 2022

Onderwerp

Portefeuillehouder

M. Roozendaal

Bijlage(n) -

Samenwonen op proef

Beste heer Van Zutven,
Uw vragen van 14 maart 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden:
In onder meer Tilburg, Nijmegen en Den Haag mogen bijstandsgerechtigden binnenkort
samenwonen op proef. Zie dit artikel op de website van Binnenlands Bestuur:
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/ook-hagenaars-mogen-samenwonen-op-proef
Vraag:
1. Is het college op de hoogte van deze proeven en is het college bereid om te overwegen een
vergelijkbare regeling op te stellen in Meierijstad?
Antwoord:
1. Is het college op de hoogte van deze proeven en is het college bereid om te overwegen een
vergelijkbare regeling op te stellen in Meierijstad?
Het college is op de hoogte van deze initiatieven en is bereid navraag te doen naar de inhoud van
de lokale regelingen van de genoemde gemeenten.
Het aantal situaties waarin dit aan de orde is in Meierijstad, is beperkt. De klantmanagers van
WA Toegang denken hierin mee met de inwoner. Een van de uitgangspunten van ons
beleidskader sociaal domein is dat aansluiting wordt gezocht bij de leefwereld van onze inwoners.
Onze uitvoeringspraktijk is dan ook in lijn met de initiatieven in de genoemde gemeenten. We
hebben hierin geen aparte regeling opgesteld vanwege het beperkt aantal gevallen die we
kennen.

Als blijkt dat het opstellen van een lokale regeling in 2022 meerwaarde heeft voor
belanghebbenden en de uitvoering, dan zullen we dat zeker overwegen. Het college zoekt daarbij
ook afstemming met de gemeenten Boekel en Bernheze, omdat Meierijstad de Participatiewet ook
voor deze gemeenten uitvoert.
Het college verwacht overigens dat het onderwerp samenwonen op proef ook bij het
verbetertraject van de Participatiewet zal worden meegenomen door de nieuwe
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de nieuwe Minister van Armoedebeleid en
Participatie.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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