
    

                

Motie Vrij te laten bedrag giften bijstandsgerechtigden 

De raad van de gemeente Roermond, in openbare vergadering bijeen op 17 februari 2022, 

Constateert dat:
• Mensen in de bijstand wettelijk geen ondersteuning mogen ontvangen en dat het aannemen van giften, 
zoals bijvoorbeeld levensmiddelen, tot korting op de uitkering kan leiden. 
• De Participatiewet (artikel 31. lid 2, aanhef en sub m) de mogelijkheid biedt om giften die volgens ‘het 
oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn’ vrij te laten van deze 
korting. 
• Er op 25 februari 2021 in de Tweede Kamer met ruime meerderheid de motie Jasper van Dijk, c.s. is 
aangenomen die de regering verzoekt een landelijke vrijstelling van giften te realiseren van € 1.200 per jaar. 
• In een toenemend aantal gemeenten inmiddels ook vrijstelling is verleend aan mensen in de bijstand voor 
het ontvangen van giften tot € 1.200, bijvoorbeeld door Sittard-Geleen, Helmond, Apeldoorn, Hilversum, 
Uden, Middelburg, Arnhem, Amsterdam en Nijmegen. 

Overwegende dat: 
• De korting op de uitkering en eventuele boete door het ontvangen van een gift kan leiden tot stress, grotere 
geldproblemen en schulden. 
• Het gemeentebestuur vooral wil inzetten op het voorkomen van schuldenproblematiek waar dat 
gemakkelijk mogelijk is. 
• Het mensen de mogelijkheid geeft om een ander te mogen ondersteunen en dat deze ondersteuning een 
sterke samenleving bevordert. 
• Hiervoor geen budget is vereist. 



Verzoekt het College:
1. Bijstandsgerechtigden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022, een vrijstelling te geven voor giften 
tot € 1.200 per jaar.
2. In bijzondere gevallen, bij overschrijding van € 1.200 per jaar, maatwerk toe te passen. 
3. Deze vrijstelling via communicatiekanalen van de gemeente en per mail of brief aan bijstandsgerechtigden 
kenbaar te maken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 februari 2022,

De griffier, De voorzitter,

Ingediend door:
Michael Kalthoff en Wilbert Dekker (D66) (initiatiefnemer motie)
Erwin Leenheer (Fractie Leenheer)
Leon Coenen (SPR)
Marc Breugelmans, Marij Cox-Sevenich en Jan-Nick van der Broek (CDA)
Lieke van der Stelt, Ben Peters en Dre Peters (LVR)
Carla de Groot (GroenLinks)
Gerard Nizet (SP)
Jos Tobben en Angela Sanders-Meuter (DS)
Ernest Oele (VVD)


