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Aan:
Van:
Betreft:
Datum:

College van B&W, Zwolle
Fractie SP, Bert Sluijer
Betaaldatum Bijstandsuitkering
14 december 2015

Geacht college,
Op de website van de gemeente Zwolle wordt de betaaldatum van de bijstandsuitkering
vermeld.
Voor december wordt als betaaldatum aangegeven 31 december 2015.
Eerdere data waren 30 juni, 31 juli, 31 augustus, 30 september, 30 oktober en 27 november.
Ondanks de vermelde datum, blijkt in de praktijk dat het geld enkele dagen eerder op de
rekening staat. Veelal op de 27e of de 28e. Mede afhankelijk van de bank van de ontvanger.
Oudejaarsdag 31 december valt dit jaar op een donderdag. Op zo’n dag zijn financiële
instellingen eerder gesloten en/of niet volop in bedrijf. Vrijdag is Nieuwjaarsdag en ligt heel
Nederland stil. Zaterdag 2 januari zullen banken evenmin op volle kracht draaien. En de
zondag daaropvolgend al helemaal niet. De eerste normale werkdag komt daarmee pas op
maandag 4 januari 2016.
Een kleine vertraging of hapering in de uitbetaling kan dit jaar dus niet op korte termijn
hersteld worden, met grote gevolgen voor de uitkeringsgerechtigde.
We moeten situaties als in 2013 en 2014 voorkomen (toen werden in januari de PGB’s door
de gemeente te laat betaald).
Ook zonder vertraging of storing is het dit jaar nog maar de vraag of de ontvanger het geld in
2015 op de rekening heeft staan, wanneer de gemeente pas op het laatste moment de uitkering
van december betaalt. Hier lopen we een dubbel risico.
Het zou netjes zijn als Zwolle de betaling nog doet voor de Kerstdagen.
Los van de december betaling dit jaar, rijst de meer principiële vraag waarom Zwolle de
bijstandsuitkering in zijn algemeenheid pas op de laatste dag van de maand wil betalen.
Er zijn wel gemeenten die nagenoeg hetzelfde beleid voeren, maar vele plaatsen betalen
eerder. Bijvoorbeeld Nijmegen; pakweg de 23e van elke maand. Of Utrecht. Deze stad betaalt
rond de 23e of 24e uit, net als Den Haag. Deventer betaalt zelfs uit op de 20e van de maand.
Een reguliere werknemer ontvangt zijn salaris tussen de 23e en de 25e van iedere maand.
Ook ambtenaren, wethouders en onze burgemeester hoeven niet tot het eind van de maand te
wachten.
Zwolle verwacht van alle inwoners dat deze participeren, bijdragen, meedoen enzovoorts.
Zwolle kan van zijn kant dan eveneens tonen dat het alle inwoners gelijk wil benaderen.
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Dat brengt ons tot de volgende vragen:
1. Is de wethouder zich bewust van het dubbele risico dat we dit jaar lopen bij het
betalen van de december uitkering?
2. Is de wethouder bereid, wetende van dit dubbele risico, de betaling van december
2015 zodanig (extra) te vervroegen, dat allen die aangewezen zijn op een
bijstandsuitkering het geld ook daadwerkelijk nog in 2015 zullen ontvangen?
3. Is de wethouder, in het verlengde van vraag 2, bereid de betaling nog voor de
Kerstdagen te doen?
4. Is de wethouder met de SP van mening dat er geen goede reden is om inwoners
van Zwolle die afhankelijk zijn van een uitkering, later te betalen dan de
ambtenaren, wethouders en de burgemeester in onze stad?
5. Is de wethouder bereid om de praktische betaaldatum van de bijstandsuitkering
te vervroegen naar de 23e tot de 25e van iedere maand?
(Zodat uitkeringsgerechtigden in dat opzicht gelijk worden aan werknemers in het
bedrijfsleven, ambtenaren, wethouders en de burgemeester.)
Zo nee, waarom is de wethouder hier niet toe bereid?
Zo ja, vanaf welke maand kan dit gerealiseerd worden?

Met vriendelijke groet,
Namens de SP fractie,
Bert Sluijer
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