
 

Motie 2021 - 140 

Motie toestaan kleine giften in de bijstand 

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; 

overwegende dat: 

1. de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die de regering verzoekt voor mensen in de 

bijstand een landelijke vrijstelling van giften te realiseren tot maximaal € 1.200 per jaar, maar 

dat de uitvoering van deze motie ongewis is en bovendien lang op zich kan laten wachten;  

2. gemeenten op grond van de Participatiewet een bepaalde mate van beleidsvrijheid hebben bij 

het vrijlaten van giften aan een bijstandsgerechtigde. Er daarom niet op de realisatie van de 

landelijke vrijstelling gewacht hoeft te worden;  

3. verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Barendrecht, nu al vrijstelling (gaan) geven 

van giften tot € 1.200 per jaar;  

4. Ridderkerk in de ‘Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz Onderdelen Inkomen, 

Vermogen, Boeten, Terugvordering & Verhaal en Regeling Kinderopvang Ridderkerk 2017’ 

een eenmalige vrijstelling van een gift opgenomen heeft ter hoogte van maximaal de netto 

maanduitkering; 

is van mening dat: 

a. een bijstandsuitkering bedoeld is voor de noodzakelijke kosten van bestaan, maar dat het 

daarnaast belangrijk is om de menselijke maat te hanteren als bijstandsgerechtigden daar baat 

bij hebben;  

b. het jaarlijks toestaan van giften tot een bepaald bedrag tot een ruimhariger bijstand leidt; 

c. de armoede onder mensen in de bijstand hoog is en deze extra giften mogelijk kunnen leiden 

tot minder armoede voor bijstandsgerechtigden;  



d. door het instellen van een grensbedrag, waaronder giften sanctievrij toegestaan worden bij 

mensen in de bijstand, tijd van medewerkers die hier onderzoek naar moeten doen wordt 

vrijgespeeld om te besteden aan andere taken;  

verzoekt het college om: 

1. de huidige beleidsregels zodanig aan te passen dat het bijstandsgerechtigden wordt 

toegestaan om jaarlijks tot een bedrag van € 1.200 sanctievrij aan giften te ontvangen;  

2. de raad over deze wijziging in het eerste kwartaal van 2022 te informeren;  

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Arianne Ripmeester, PvdA Björn Ros, GroenLinks 
 
Petra van Nes-de Man, Burger op 1 Daan Kardol, SGP 
 
Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 
 
Erna de Wolf, ChristenUnie 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 388893 

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021 

Samenvatting  
Onderwerp is vrijstelling van giften voor bijstandsgerechtigden. 

Het college wordt verzocht zijn beleidsregels zodanig aan te passen dat het bijstandsgerechtigden 

wordt toegestaan om jaarlijks tot een bepaalde grensbedrag sanctievrij giften te ontvangen. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 22 ( GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1, 

Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 7 (VVD, Partij 18PLUS) 
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