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Onderwerp : Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 
 
 
Geachte mevrouw Otto, 
 

Op 1 februari jl. ontvingen wij uw brief met vragen in het kader van artikel 40 Reglement van 
Orde over de menselijke maat in de Participatiewet. Al enkele weken is er volop aandacht in 
het nieuws over de Participatiewet en de verrekening van giften. Hierin verschillen 
gemeenten landelijk in hun beleid. Om te weten hoe dit in Bergen is georganiseerd en welke 
mogelijkheden er zijn binnen de gemeente stelt u in uw brief een viertal vragen. Wij geven u 
in deze brief antwoord op deze vragen. 
 

1. Welke regels hanteert de gemeente Bergen omtrent het ontvangen van giften? 
Antwoord 

Een inwoner is o.g.v. artikel 17 lid 1  Participatiewet, verplicht om de ontvangst van 
een gift te melden. Of wij een gift vrijlaten berust op een individuele afweging die 
gemaakt wordt als alle relevante informatie bekend is. Bij de beoordeling van (de 
hoogte van) de vrijlating spelen het karakter (incidenteel of periodiek), de 
bestemming en de hoogte van de gift een rol. Giften van de Voedselbank en 
eindejaarbijdrage kerken worden voor de bijstand buiten beschouwing gelaten. 
 

2. Hoe is de voorlichting over verplichtingen richting bijstandsgerechtigden (begrijpelijk) 
georganiseerd? 

Antwoord 

Bij de uitkeringsaanvraag leggen wij het doel van de bijstand uit en van daaruit lichten 
wij toe wat dat betekent voor de informatie die mensen moeten doorgeven. En dan 
niet alleen vanuit plichten, maar ook vanuit rechten. Dit helpt bij het begrijpen wat 
mensen moeten melden en waarom. 
In principe moet alle informatie worden doorgegeven welke mogelijk gevolgen kan 
hebben voor de (hoogte en duur van de) uitkering. Dat geldt ook voor ontvangen 
giften. Vervolgens wordt op individuele basis beoordeeld of dit gevolgen heeft voor de 
uitkering. 
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3. Bestaan er binnen de huidige regelgeving toch mogelijkheden om geringe 
verdiensten uit eigen netwerk van bijstandsgerechtigden niet direct te verrekenen met 
de uitkering?  

Antwoord 

Door sommige giften niet in aanmerking te nemen wordt voorkomen dat de 
Participatiewet een ontmoediging vormt voor de vrijgevigheid van instellingen of 
personen. Gezien het minimumbehoeftekarakter van de bijstand kan de vrijlating 
natuurlijk niet onbeperkt zijn. We werken volgens onze leidende principes door naar 
elke individuele casus te kijken en maatwerk te leveren: naar redelijkheid en 
billijkheid, maar ook met de Participatiewet in de hand. 
 

4. Bestaat er analoog aan Amsterdam voor gemeente Bergen ook een zgn. 
‘giftendrempel’ waarbinnen er geen vordering noch boete volgt. Zo ja, welk 
drempelbedrag wordt gehanteerd en leidt dit tot extra uitvoeringlasten/kosten? 

Antwoord 

Nee, er bestaat geen drempelbedrag voor giften. Doordat we werken volgens onze 
leidende principes door naar elke individuele casus te kijken, maatwerk te leveren en 
de omgekeerde toets toe te passen vervalt het belang van het instellen van een 
drempelbedrag. Bij het hanteren van een drempelbedrag zal een gift of giften die het 
drempelbedrag overstijgen, gerekend worden tot de middelen van de 
belanghebbende en op grond van beleidsregels, worden gekort op de bijstand. 
Terwijl de individuele situatie van de inwoner er aanleiding toe kan zijn om het 
ontvangen bedrag, dat uitkomt boven het drempelbedrag niet te korten, en dus 
geheel vrij te laten. Door toepassing van strikt maatwerk is een standaard 
drempelbedrag geen toegevoegde waarde; iedere zaak staat op zichzelf en behoeft 
een individuele toetsing. 

 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Kim de Ruijter, beleidsmedewerker 
Samenleven van het team Beleid via telefoonnummer 088 909 7190. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 21uit00499 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

  
mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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