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Naar aanleiding van een nieuwsbericht dat een vrouw in Wijdemeren met een bijstandsuitkering 7000 
euro moet terugbetalen, omdat zij boodschappen van haar moeder heeft gekregen, heeft de LPL de 
volgende raadsvragen:

1. Wat is het standpunt van het college van Leiderdorp in dergelijke situaties?
2. Worden in de gemeente Leiderdorp ook mensen met een bijstandsuitkering gekort, als zij door 

familie en of vrienden met boodschappen worden ondersteund?
3. Zo ja, om hoeveel gevallen gaat dit jaarlijks?

Antwoord:

1. Daar waar dat kan hecht het college bij de uitvoering van de Participatiewet waarde aan 
toepassing van maatwerk i.v.m. individuele omstandigheden. De Participatiewet biedt echter op 
dit onderdeel gezien haar complementaire karakter slechts zeer beperkte ruimte. Het college is 
dan ook blij te vernemen  dat er binnen de Tweede Kamer meer oog komt voor de menselijke 
maat bij de uitvoering van de Participatiewet, waardoor gemeenten in de toekomst waarschijnlijk  
ruimere mogelijkheden krijgen rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden.

2. Giften op beperkte schaal en met beperkte waarde worden in de gemeente Leiderdorp niet gekort  
op de uitkering. De gemeente maakt optimaal gebruik van de (beperkte) ruimte voor maatwerk. 
Bij het leveren van maatwerk hanteren we de ‘omgekeerde toets’, waarbij we niet toetsen op de 
letter van de wet, maar op de bedoeling van de wet, de effecten en ethiek 
(www.omgekeerdetoets.nl). De omgekeerde toets wordt vooral toegepast in gevallen waarbij er 
sprake is van interpretatieruimte, hardheidsclausules en conflicterende doelen in sociale 
wetgeving.

Het ontvangen van giften kan een signaal zijn dat iemand niet kan rondkomen van zijn uitkering. 

We gaan hierover in gesprek met de uitkeringsgerechtigde, om binnen de grenzen van de 

mogelijkheden te zoeken naar een (bij voorkeur structurele) oplossing. 

http://www.omgekeerdetoets.nl/


Het is overigens in Leiderdorp voor zover bekend niet voorgekomen dat er langdurig, wekelijks 

boodschappen aan een bijstand ontvangende inwoner werden geleverd die op maandbasis een 

substantiële waarde vertegenwoordigen.   

3. Er wordt niet apart geregistreerd wanneer een gift wordt vrijgelaten, anders dan dat dit wordt 
genoteerd in het individuele bijstandsdossier.   


