
 

 

 

 

       
      College van B & W, gemeente Haaksbergen  
      t.a.v.  Mw. M. ten Bos    
      Beleidsmedewerker   
      p/a  Postbus 102  
      7480 AC Haaksbergen. 
 
 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Haaksbergen:  19 juli 2021  
Onderwerp:   Advies Beleidsregels giften Haaksbergen(4.65) 
 
 
 
Geacht College, 
Geachte mevrouw Ten Bos, 
 
 
Aanleiding 
Op  22 juni 2021 werd de Participatieraad Haaksbergen via de mail verzocht te adviseren over het  
beleid ten aanzien van het vrijlaten van giften. Dit beleid bedoelt duidelijkheid te verschaffen en te 
voorkomen dat hierover verwarring blijft bij zowel de uitvoering als de cliënt.  
 
Voor het antwoord op de vraag wanneer een gift nu precies vrijgelaten kan worden, wordt 
aangesloten bij de op 25 februari 2021 in de Tweede Kamer aangenomen motie waarin de regering is 
verzocht voor mensen in de bijstand een landelijke vrijstelling van giften te realiseren van € 1200,00 
per kalenderjaar.   
 
Bovendien wordt voorgesteld af te zien van een meldingsplicht van giften tot € 1200,00.  
Tenslotte wordt gesteld dat hiermee de focus wordt verlegd van controleren naar het vertrouwen 
van de burger. 
 
Ter bestudering ontvingen wij de volgende documenten:  
 

 Advies en besluit giften, definitief 8 juni 2021;  
 Beleidsregels giften Haaksbergen(4.65). 

 
 
Overwegingen / vragen 
Bestudering van bovenstaande documenten heeft ons meer inzicht gegeven in de overwegingen  
voor dit beleid en de manier waarop de uitvoering zal plaatsvinden. Niet op alle onderdelen is alles 
voldoende duidelijk voor ons, waardoor we in ieder geval de volgende vragen en opmerkingen onder 
uw aandacht willen brengen: 
 



 

1. In een tijd van groeiende tegenstellingen – méér miljonairs, maar ook steeds meer mensen in 

armoede – waarderen wij de extra aandacht voor mensen met een uitkering waarbij de focus 
van controle naar vertrouwen is verlegd. Echter; dit laatste is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Voor de cliënt blijft het flink opletten en voelt het zeker niet logisch dat 
boodschappen verkregen via de Voedselbank niet worden meegerekend maar dat het wel 
het geval is als ieder andere gulle particulier met boodschappen wil ondersteunen;  

 
2. Omdat wij onvoldoende op de hoogte zijn van de uitvoeringspraktijk, vragen wij ons af  hoe 

(duidelijk) dit beleid aan de uitkeringsgerechtigden wordt bekendgemaakt. Daar de 
doelgroep bekend is, vragen wij ons af of een ieder hierover dan ook persoonlijk wordt 
benaderd. Gaat de gemeente  een duidelijke folder uitgeven, die ook via de website wordt 
gepubliceerd?  

 
3. Overigens vragen wij expliciet aandacht voor de vraag of het voorgestelde bedrag per jaar 

per persoon geldt. Dit wordt in de stukken niet duidelijk vermeld. 
 

4. In  het ‘Advies/Besluit’ lezen we onder  ‘Preventief toezicht’ dat momenteel individueel 
wordt beoordeeld wat er met giften wordt gedaan. Ons wordt niet duidelijk waarom in het 
ene geval geheel of gedeeltelijke verrekening met de uitkering plaatsvindt en in het andere 
geval de gift geheel of gedeeltelijk wordt vrijgelaten. Wat waren tot nu toe de criteria 
daarvoor? Verder maken wij uit deze paragraaf op, dat er de laatste drie jaar gemiddeld een 
bedrag van circa € 2.000 op jaarbasis verrekend werd met de uitkering. Betekent dit dat het 
voorgestelde bedrag van € 1200 op jaarbasis dan in feite aanleiding zal zijn te verwachten dat 
gemiddeld een bedrag van circa € 800 op jaarbasis verrekend gaat worden?   

 
5. Momenteel is er voor iedere gift in principe de meldingsplicht. Werd dit in de praktijk 

gecontroleerd?  Bestaan hiervoor formulieren? Klopt het dat de mensen met een uitkering in 
de maanden januari en juli door middel van een vragenlijst hierover schriftelijk worden 
gecontroleerd? Als dit zo is, blijven deze peildata dan ook nu nog gehanteerd?  Of werd  
steekproefsgewijs gecontroleerd?  Wij gaan er van uit dat de uitkeringsgerechtigden hierover  
duidelijk worden voorgelicht. Of komen er totaal andere regels met de invoering van dit 
nieuwe beleid? Helemaal geen controle meer? Wordt goed duidelijk gemaakt dat over giften 
boven de € 1200 per jaar nog wel degelijk de meldingsplicht geldt? Op welke manier gebeurt 
dit? Via een formulier?    

 
6. Zelf de administratie bijhouden, betekent nog al wat! Zeker ook als men alles wat men in 

natura krijgt ook moet (kunnen) omzetten in geld. Gaan winkelen met je moeder die je die 
winterjas van 200 euro gunt, betekent dan ook dat je je deze regel ook bewust moet zijn. 
Geldt dat dan ook voor bijvoorbeeld het schenken door een vriend van zijn gebruikte 
inmiddels twee jaar oude merkjas?  Bonnetjes bewaren? Kunnen aantonen wat de 
geldwaarde is van in natura verkregen zaken is niet altijd gemakkelijk. Hoe gaat de uitvoering 
hiermee om? 

 
7. Wordt (nogmaals) in de bekendmaking van het nieuwe beleid benadrukt dat cliënten de 

nodige steun en advies kunnen krijgen van onafhankelijke ondersteuners zoals bijvoorbeeld 
budgetmaatjes, cliëntondersteuners, ervaringsdeskundigen? 

 
8. Betekent de vrijstelling van giften (per kalenderjaar van € 1200) dat voortaan op een andere 

manier gekeken wordt naar het vermogen per periode bijstand? Houdt dat dan in dat de 
opbouw van de vermogenstoets voor bijstand daarmee veranderd wordt? Is het nog steeds 
regel dat gedurende de gehele bijstandsperiode het vermogen ten gevolge van eigen bezit en 



 

schenkingen tezamen niet boven de vermogensgrens voor de bijstand mag komen? Gaat het 
nog steeds om een cumulatieve optelling van ‘het eigen vermogen bij aanvang van de 
bijstandsuitkering  plus de schenkingen die nadien gedurende de bijstandsperiode door 
bijstandsgerechtigde worden  ontvangen’ ?  Maar dan nu wel minus € 1200 per kalenderjaar?  
Geldt dan nog wel steeds dat wanneer men met deze optelling boven de wettelijke 
vermogensgrens1 voor de bijstand uitkomt, de Sociale Dienst de uitkering  mag stopzetten?  

 
9. Gelet op de (steeds groter wordende) groep kinderen die in armoede opgroeit,  pleiten wij 

voor sowieso vrijstelling van giften met betrekking tot kinderen. Dus geen meldingsplicht  als 
er voor kinderen een fiets, sportkleding, laptop enz. wordt verkregen. Ongeacht de herkomst 
van de goederen voor kinderen via Stichtingen of particulieren: niet meetellen! 

 
Advies 
Rekeninghoudend met de bovenstaande overwegingen en vragen, menen wij zeker positief te 
kunnen adviseren over Beleidsregels giften Haaksbergen. Zeker ook omdat hiermee het landelijk 
beleid wordt gevolgd, waarbij de intentie is vooral te letten op de geest van de regeling, waardoor 
mensen met een uitkering meer dan voorheen ruimer kunnen worden ondersteund.  De 
uitvoeringspraktijk zal moeten leren dat dit voor de cliënten en uitvoering ook werkelijk een 
verbetering zal zijn.  
  
Uiteraard zijn we te allen tijde bereid tot verdere toelichting en bespreking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Participatieraad Haaksbergen 
Leendert van Herk, voorzitter.  
 

                                                           
1 Voor een alleenstaande ligt de grens op € 6.295 euro aan vermogen en voor een gezin en een alleenstaande ouder op € 
12.590 (2021) 


