
Motie 2022 - 28 

Motie Samenwonen op proef met behoud van uitkering

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

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. het voor alleenstaande bijstandsgerechtigden lastig is om te testen of samenwonen iets voor

hen is, zonder dat het direct gevolgen heeft voor hun uitkering;

2. alleenstaande inwoners met een bijstandsuitkeringen die willen samenwonen, direct te maken

krijgen met de gevolgen voor hun uitkering;

3. deze gevolgen de stap om te gaan samenwonen moeilijker maakt of een reden is om het

samenwonen niet te melden bij “Werk en Inkomen”;

4. mensen hierdoor regelmatig onnodig lang alleen blijven wonen, met alle gevolgen van dien

(eenzaamheid of mogelijk sociale isolatie; geen doorstroming op de woningmarkt);

5. het ook ingewikkeld is vast te stellen wanneer je precies een relatie hebt en als één

huishouden wordt gezien en wanneer je ergens gewoon regelmatig op bezoek bent;

6. samenwonen op proef zonder directe gevolgen voor de bijstandsuitkering een mogelijkheid is

om hiermee om te gaan;

7. de minister aangegeven heeft dat op proef samenwonen past binnen de regels van de

Participatiewet;

8. gemeente Tilburg en meerdere gemeenten inmiddels met succes deze maatregel als pilot

hebben uitgevoerd en gemeente Tilburg het inmiddels in het reguliere beleid heeft

opgenomen;

is van mening dat: 

a. op proef samen kunnen wonen voor een periode van zes maanden zonder directe gevolgen

voor de bijstandsuitkering bevorderlijk is voor het welzijn en welbevinden van onze

alleenstaande inwoners;



b. door een proefperiode alleenstaande inwoners in de bijstand de stap tot samenwonen 

makkelijker en in alle openheid kunnen zetten; 

c. hierdoor de doorstroming op de woningmarkt ook wordt bevorderd; 

d. de aanpak voor een proefperiode samenwonen bevorderlijk is voor persoonlijke aandacht voor, 

maatwerk aan en vertrouwen in onze inwoners; 

e. het op proef samenwonen zonder directe gevolgen voor de bijstandsuitkering de werkdruk 

verlaagt voor de ambtenaren die belast zijn met controle op fraude bij bijstandsuitkeringen; 

verzoekt het college om: 

1. de regels van de Participatiewet te benutten om in Ridderkerk een pilot voor een jaar te starten 

waarbij op proef samenwonen voor zes maanden is toegestaan zonder directe gevolgen voor 

de bijstandsuitkering van onze alleenstaande inwoners; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk  

Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

 

Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is samenwonen en een uitkering. 

Het college wordt verzocht de regels van de Participatiewet te benutten om in Ridderkerk een pilot 

voor een jaar te starten waarbij op proef samenwonen voor zes maanden is toegestaan zonder 

directe gevolgen voor de bijstandsuitkering van onze alleenstaande inwoners. 

Uitslag stemming 
De motie is verworpen 

Stemverhouding 
Tegen: 22 (SGP, Burger op 1, VVD, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Voor: 6 (PvdA/GROENLINKS, Echt voor Ridderkerk) 
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