
Motie  
 
Keuze:  
 Naar aanleiding van de Perspectiefnota 2017 

 
Onderwerp:  Spreiding verrekening van voorschotten bijstand  
 
De Raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 7 juli 2016 
 
Overwegende dat, 
 volgens de regeling van art. 52 participatiewet een voorschot kan worden verleend op een 

aanvraag voor bijstand;  

 dit voorschot wordt verrekend met de uitkeringen op de bijstand, na toekenning, volgens de 
regeling van art. 52, lid 4 participatiewet; 

 Werkzaak Rivierenland momenteel deze verrekening doet met de eerste reguliere betaling; 

 het gevolg hiervan kan zijn dat de belanghebbende onvoldoende middelen heeft om in de 
bestaanskosten te voorzien tot de eerstvolgende betaling van bijstand; 

 hierdoor een verschuiving van het probleem van onvoldoende middelen om in de 
bestaanskosten te voorzien wordt verschoven van voor toekenning van bijstand naar de eerste 
maand(en) van de bijstand; 

 deze verschuiving kan worden tegengegaan door de verrekening te spreiden over een langere 
periode; 

 met een periode van 12 maanden gemiddeld gezien de belanghebbende nooit onder 90% 
bijstandsniveau uitkomt; 

 90% of meer bijstandsniveau acceptabel is om te voorkomen dat belanghebbende 1 (of 
meerdere) maand(en) niet in zijn bestaanskosten kan voorzien. 

 

De raad,  
 
Gehoord hebbende de beraadslaging,  
 

1. Roept het college op zo spoedig mogelijk, doch niet later dan 1 oktober 2016, te 
onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat mensen met een bijstandsuitkering, waarbij 
sprake is van een verrekening, onder de 90% van het bijstandsniveau komen.  

2. En in deze gevallen actief de mogelijkheid voor te stellen van spreiding van verrekening van 
voorschotten uitgekeerd door Werkzaak Rivierenland over een periode van 12 maanden, 
gerekend vanaf de ingang van de bijstand.  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Ondertekening namens:  
 
De fractie van Sociaal Maas en Waal 
 
Merijn Broeders 
Jacobijn Olthoff 
 
De fractie FD West Maas en Waal 
Ans Mol – van de Camp 
 

 
 


