
 

Motie 2021 - 138 

Motie Meer maatwerk toepassen bij de kostendelersnorm 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022; 

constaterende dat: 

1. door de kostendelersnorm de bijstandsuitkering wordt verlaagd wanneer meerdere 

volwassenen op hetzelfde adres wonen; 

2. de kostendelersnorm woningdelen onaantrekkelijk maakt; 

3. beschikbare en betaalbare woonruimte schaars is; 

4. dit voor allerhande problemen zorgt, zoals armoede of dakloosheid, bijvoorbeeld voor ouders 

die meerjarige (pleeg) kinderen in huis hebben wonen, mantelzorgers die familie of vrienden 

met een beperking of chronische ziekte of ouderen in huis willen nemen, of andersom 

wanneer mensen met een bijstandsuitkering iemand een dak boven het hoofd willen bieden of 

gaan samenwonen; 

overwegende dat: 

a. afwijken van de kostendelersnorm mogelijk is via maatwerk; 

b. verschillende gemeenten van die en andere mogelijkheden gebruik maken om woningdelen 

mogelijk te maken waaronder Tilburg*; 

c. onze gemeente meer gebruik kan maken van de mogelijkheden tot maatwerk; 

verzoekt het college om: 

1. maatwerk toe te passen bij de kostendelersnorm om schrijnende en inhumane situaties te 

voorkomen; 

2. de regelgeving over de kostendelersnorm inzichtelijk te maken, inclusief voor- en nadelen, 

belemmeringen en mogelijkheden; 

3. begin volgend jaar met de gemeenteraad en deskundigen in gesprek te gaan over de 

ervaringen in Ridderkerk en mogelijkheden die benut worden in andere gemeenten; 

en gaat over tot de orde van de dag. 



*De Volkskrant, 19-10-2021, Ruiter, M de, In Tilburg mag het: bijstand ontvangen en samenwonen 

 

De raadsleden,  

Arianne Ripmeester, PvdA Petra van Nes – de Man, Burger op 1 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 388893 

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 24 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1, 

Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 5 (Partij 18PLUS) 
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