Motie Giften tijdelijk toestaan in de Bijstand

De gemeenteraad van Zeist bijeen op dinsdag 14 december 2020,
Constaterende dat:





De coronacrisis een zeer bijzondere omstandigheid is die bij veel inwoners, en in het bijzonder bij
inwoners in de bijstand, leidt tot grote financiële problemen;
Door Covid-19 meer inwoners onverwacht en door overmacht een beroep hebben moeten doen
op de bijstand, waaruit zij gedurende de crisis niet gemakkelijk kunnen uitstromen;
Vrienden en familie hen financieel niet mogen helpen middels een vrij te besteden gift (d.w.z.
deze gift wordt verrekend met het Bijstandsbedrag);
De Participatiewet een hardheidsclausule bevat in artikel 18 lid 1 die in zeer bijzondere
omstandigheden kan worden toegepast;

Overwegende dat:






De genoemde hardheidsclausule de mogelijkheid biedt om – zonder extra financiële uitgaven
door de gemeente – bijstandsgerechtigden een steuntje in de rug te geven;
Toepassing van het verrekenen van giften voor bijstandsgerechtigden kan leiden tot
disproportionele onredelijkheid en onbillijkheid;
Het mogelijk is in deze coronatijden bij wijze van uitzondering bij de beoordeling van giften en
inkomsten bij bijstandsgerechtigden, de giften niet te korten op de bijstandsuitkering.
Kan worden voorkomen dat mensen in de schulden komen met een prijzig
schuldhulpverleningstraject als gevolg;
Op deze manier kan worden bijgedragen aan de vrijgevigheid van mensen in een periode dat dit
hard nodig is;

Roept het college op
1. Het dagelijks bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug te
vragen, gebruik te maken van haar bevoegdheid af te wijken van de bepalingen uit de
beleidsregel vrijlating van giften.
2. Daarbij expliciet toe te staan dat inwoners met een bijstandsuitkering in de maanden december
2020 en januari 2021 vrij te besteden giften mogen ontvangen tot een maximum van in totaal
€2000,- per persoon, zonder daarbij gekort te worden op hun bijstandsuitkering.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting
De fractie van de ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat we in deze moeilijke tijden omzien naar
de mensen in onze samenleving die hard geraakt worden door de coronacrisis. We werden er op
gewezen dat het mogelijk is om dat op een manier te doen die voor de gemeente geen extra geld
kost. Daarom stellen we voor van die mogelijkheid gebruik te maken.
Er zijn mensen die al langer in de bijstand zitten, maar ook mensen die daar nu plotseling in komen
doordat hun werk al maanden stil ligt. Deze groep zou kunnen worden geholpen door familie of
vrienden, maar de regels voor giften zijn erg strikt voor de bijstand (en niet zonder reden, maar dat is
niet wat we ter discussie willen stellen). Het nadeel is dat giften alleen worden toegestaan als ze
verenigbaar zijn met het doel van de bijstand, maar een vrij te besteden gift valt daar niet onder. Met
de hardheidsclausule uit artikel 18 lid 1 van de Participatiewet en de Beleidsregel vrijlating van giften
dient zich een mogelijkheid aan om de kaders tijdelijk te verruimen.
Het bedrag van €2000 is gebaseerd op de normen die de belastingdienst hanteert. Vanaf €2173
wordt een gift als inkomen meegerekend. Naast dat dit betekent dat er belasting betaald moet
worden over de gift (wat de gemeente in dit geval betaalt), kan dit er toe leiden dat mensen een deel
van hun toeslagen kwijt raken. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom is het bedrag gemaximeerd.
Er is vooraf via een ambtenaar uit Zeist contact geweest met de directie van de RSD. De directie geeft
aan dat het uitvoeren van deze motie in de uitvoering geen enkel bezwaar oplevert. Ook kan deze
maatregel goed uitgevoerd worden voor alleen de gemeente Zeist. Andere gemeenten zouden ook
gebruik kunnen maken van deze regel, maar zullen daar dan zelf iets voor moeten ondernemen.

