Schriftelijke vragen
Schriftelijke vragen kostendelersnorm
In het coalitie-akkoord van Rutte IV is besloten om jongeren tot 27 jaar niet mee te
laten tellen als ´kostendeler´ bij het toepassen van de kostendelersnorm als regel ter
bepaling van de hoogte van de bijstandsuitkering. Deze uitzondering op de
genoemde hoofdregel van de kostendelersnorm gaat officieel inwerking treden per 1
januari 2023.
Gezien de frequent voorkomende situaties, waarin bijstandgerechtigden zich
genoodzaakt voelen om hun volwassen kinderen, die thuis wonen, uit huis te zetten
om op die wijze te voldoen aan de huidige kostendelersnorm, wordt in sommige
gemeenten er voor gekozen dit besluit eerder, te weten per 1 juli 2022, toe te
passen. Dit vooruitlopend op de datum van inwerkingtreding 1 januari 2023. Als
voorbeeldgemeenten zijn te noemen Arnhem en Rotterdam.1
Gemeenten hebben vanuit sociaal oogpunt een belangrijke rol om onwenselijke en
niet noodzakelijke uithuisplaatsingen van volwassen kinderen vanaf 21 jaar zo veel
mogelijk te voorkomen. Hierbij laten wij de huidige problematiek rondom het aantal
beschikbare woningen voor woningzoekenden nog buiten beschouwing.
PvdA/GroenLinks heeft daarover dan ook de volgende vragen aan uw college:
1. Is uw college bekend met dit nieuwe besluit om jongeren tot 27 jaar per 1
januari 2023 niet als ´kostendeler´ mee te laten tellen bij het toepassen van de
kostendelersnorm ter bepaling van de hoogte van de bijstandsuitkering van
een individueel bijstandgerechtigde?
2. Op welke manier gaat uw college invulling geven aan dit nieuwe beleid?
3. Bent u bereid om in de beoordeling van de hoogte van de bijstandsuitkeringen
op de inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2023 te anticiperen en deze
uitzondering eerder te laten gelden door een generieke bepaling op te nemen
en toe te passen zoals in Arnhem en Rotterdam? Zo nee, waarom niet?
4. Zo ja, kan dat met terugwerkende kracht per 1 juli 2022 zoals de gemeenten
Arnhem en Rotterdam? Zo nee, vanaf welke datum zou dit besluit gaan
gelden voor de bijstandsgerechtigden in De Ronde Venen?
Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Monique Prins
PvdA/GroenLinks De Ronde Venen

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/vooruitlopen-op-nieuwekostendelersnorm-juridisch-mogelijk
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