RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2021-044
Aan de leden van de gemeenteraad

Datum
8 juni 2021
Zaaknummer
Z/21/386772 /ADV/21/1020494
Onderwerp
Motie vrijstelling van giften tot € 1.200,00 per jaar voor mensen in de bijstand
Portefeuillehouder B. Elfrink
Contactpersoon
E-mail
Telefoon

Martin van Plateringen
m.vanplateringen@zevenaar.nl
0316- 595111

Geachte leden van de gemeenteraad,
Inleiding
De gemeenteraad heeft op 24 maart 2021 een motie aangenomen waarin het college van burgemeester
en wethouders wordt verzocht om vóór 1 mei 2021 uitkeringsgerechtigden een vrijstelling van giften te
geven tot een bedrag van € 1.200,00 per jaar. In deze raadsinformatie brief informeert het college u over
de afhandeling hiervan.
Kernboodschap
Het college onderkent het belang om onduidelijkheden omtrent giften te verminderen en de menselijke
maat te hanteren. Gezien de brede steun heeft het college besloten om, in afwachting van het onderzoek
van de Staatssecretaris en de mogelijke wetswijziging, uitvoering te geven aan de motie.
Context
Afhandeling van ingediende motie op 24 maart inzake vrijlating giften tot € 1.200,00 per jaar.
Inhoudelijke boodschap
Het college geeft uitvoering aan de motie, maar wil daarbij onderstaande opmerken.
Het college is van mening dat het verstandiger zou zijn het onderzoek1 van de Staatssecretaris en de
mogelijke wetswijziging n.a.v. de aangenomen motie2 in Tweede Kamer af te wachten alvorens een
beleidswijziging door te voeren. Het is immers de vraag of de motie wel tot uitvoer wordt gebracht en
1

Zie de brief van Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende aanpak hardheid
Participatiewet en mogelijkheden tot maatwerk van 18-01-2021.
2
Op 25 februari is in de Tweede Kamer een motie aangenomen van het lid Jasper van Dijk c.s. over een landelijke
vrijstelling van giften tot € 1.200,00 per jaar voor mensen in de bijstand.

welke inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd. Het vooruitlopen op een mogelijke wetswijziging
leidt tot grotere verschillen tussen gemeenten. De Tweede Kamer motie is juist aangenomen om deze
verschillen te verkleinen. Tevens herkent het college niet het beeld van de uitvoering als zijnde willekeurig.
Communicatie en vervolgproces
De beleidswijziging treedt, gezien de benodigde voorbereidingstijd en tijd die nodig is om
bijstandsgerechtigden te informeren, inwerking per 1 juli 2021. Per voornoemde datum hebben
bijstandsgerechtigden recht op een vrijlating van giften tot € 1.200,00 per jaar.
Inwoners en ketenpartners zullen begin juni middels een brief op hoogte worden gesteld over het
gewijzigde beleid ten aanzien van giften.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris
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Lucien van Riswijk
burgemeester
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