
 

 

Zo nu en dan krijgt de Adviesraad een brief of mailtje van een inwoner van onze gemeente. Schrijvers 
hiervan is dan iets opgevallen of ze hebben een vraag.  

Als vertegenwoordigers van de inwoners van Achtkarspelen ontvangen wij graag dergelijke brieven, 
ze worden dan ook  serieus in onze vergadering besproken en waar nodig wordt om uitleg gevraagd 
bij de betreffende beleidsmedewerker. 

Enige weken geleden ontvingen wij zo’n email naar aanleiding van een stukje in de Feanster van 30 
maart 2021 , met als onderwerp “een steuntje in de rug voor mensen in de bijstand “. 

In dit artikel wordt beschreven dat er waarschijnlijk een vrijstellingsgrens komt voor giften zonder 
meldingsplicht voor mensen in de bijstand . het zou dan gaan om een vrijstelling van ongeveer € 
1200  per jaar . 

Dat zou een mooie regeling voor de minima zijn volgens de schrijver . Maar gaat hij/zij verder “ik mis 
iets voor mensen in de bijstand die parttime een betaalde baan hebben “. De inkomsten die zij 
verdienen uit arbeid worden volledig gekort op de uitkering. 

 Zou het niet redelijk zijn als zij ook een dergelijke vrijstelling zouden kunnen krijgen. 

Tijdens de vergadering van 11 mei heeft de verantwoordelijk beleidsmedewerker de Adviesraad 
bijgepraat over datgene wat in de Participatiewet hierover geregeld is. 

Voor de wet is er verschil tussen de vrijlating voor een kostenvergoeding  voor vrijwilligerswerk en de 
inkomensvrijlating bij werk met een aanvullende uitkering, dat is waar het hier om draait. 

De regels vastgelegd in de Participatiewet kunnen niet door een gemeente worden veranderd.  

In het participatiebeleid van Achtkarspelen is een scala aan  re-integratie en 
participatievoorzieningen opgenomen, waarmee het budget dat voor re-integratie en participatie ter 
beschikking staat volledig wordt besteed. ( zie Contourennotitie Participatiebeleid en onderliggende 
verordeningen en beleidsregels). 

Amsterdam en enkele andere gemeenten  hebben  gedurende de periode van april 2017 tot april 
2021 een experiment uitgevoerd waarin is onderzocht wat de beste methoden zouden zijn om 
mensen sneller aan een (deeltijd)baan te helpen.  Die experimenten zijn afgesloten en zijn 
geëvalueerd en hebben tot nu toe niet geleid tot wijziging in de Participatiewet. 

Vóór een gemeente  zo’n experiment kan aanvragen bij de staatsecretaris moeten er vele stappen 
gezet worden. Voor onze gemeente  zit dit er  de eerst komende jaren niet in. 

 



Tijdens de vergadering waren allen het er over eens dat het nu niet het juiste moment is om actie te 
ondernemen. Er is een nieuw kabinet in de maak en het is logisch om het nieuwe beleid af te 
wachten. 

Omdat wij dit toch willen blijven volgen komt dit onderwerp in november opnieuw op de agenda. 

Mocht u nu ook vragen hebben voor de Adviesraad dan kunt u een bericht sturen naar 
bestuur@adviesraad8k.nl  of neemt u eens een kijkje op onze website : www.adviesraad-8k.nl 
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