
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
  
Ridderkerk, 14 januari 2021  
  
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en 
wethouders (RvO, artikel 40) over schulden als gevolg van terugvorderingen in 
het kader van de Participatiewet 
 

Geacht college, 
 
Recent kwamen verschillende voorbeelden in het nieuws van schulden ontstaan door 
buitenproportionele terugvorderingen in het kader van de Participatiewet.  
Bijvoorbeeld dat een bijstandsgerechtigde uit een andere gemeente ruim €7000 moet 
terugbetalen omdat haar moeder wekelijks boodschappen heeft gehaald. Een ander 
voorbeeld van terugvordering in het kader van de Participatiewet betrof een moeder 
die meer dan €5000 moest terugbetalen omdat haar gemeente het zakgeld dat de 
kinderen van haar ex-man ontvingen had aangemerkt als inkomsten. Een moeder uit 
de BAR-gemeenten kreeg een terugvordering omdat de inkomsten van de 
krantenwijk van de kinderen aangemerkt werd als inkomen van de moeder. Er zijn 
bijstandsontvangers aangemerkt als fraudeur omdat zij een tikkie stuurden naar een 
vriend waarvoor zij een filmkaartje hadden voorgeschoten. 
Het verweer van wethouders is meestal dat het moet vanwege de Participatiewet en 
de Fraudewet. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat de gemeenten er heel 
verschillend mee om kunnen gaan. 
 
Fraude moet worden tegengegaan omdat het de onderlinge solidariteit ondermijnt 
maar wel proportioneel. Behoud van waarde en perspectief is belangrijk en de 
goeden zouden niet onder de kwaden moeten lijden zoals ook uit het rapport ‘Weten 
is nog geen doen’ naar voren kwam. 
 
Wij stellen vragen om te kunnen nagaan wat de stand van zaken is in Ridderkerk 
omtrent terugvorderingen. 
 

1. Hoe vaak heeft de gemeente in deze politieke termijn in het kader van de 
Participatiewet terugvorderingen uitgevoerd? Kan de wethouder ons een 
overzicht doen toekomen van de (wettelijke) redenen achter de 
terugvorderingen?  

2. In hoeveel gevallen werden de terugvorderingen gecombineerd met een 
bestuurlijke boete? 

3. Hoeveel bijstandsgerechtigden hebben bezwaar gemaakt of zijn in beroep 
gegaan tegen de uitgevoerde terugvorderingen? 

4. Hoe vaak is de bijstandsgerechtigde bij bezwaar of beroep in het gelijk gesteld 
of hoe vaak heeft het ertoe geleid dat de terugvordering werd ingetrokken of 
verminderd? 

5. Hanteert de gemeente Ridderkerk een vrijlatingsregeling, waarbij 
bijstandsgerechtigden een x-bedrag per jaar mogen ontvangen? In 
Amsterdam is dat bijvoorbeeld 100€ per maand. Zo nee waarom niet? 



6. Is het college bereid om bijstandsgerechtigden die mogelijk gedupeerd zijn in 
kaart te brengen en tegemoet te komen? Zo nee waarom niet? 

7. Bent u van mening dat het doorgeven van wijzigingen mbt de Participatiewet 
via het formulier op de site eenvoudig en helder genoeg is voor mensen met 
een licht verstandelijke beperking? Waarom wel/niet?  

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad 
verzoek ik u om schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
 
Arianne Ripmeester PvdA Ridderkerk 
Jeroen Rijsdijk PvdA Ridderkerk 
 
Bron: 
Ridderkerk.nl 
 

https://nos.nl/artikel/2362480-bijstandszaak-wijdemeren-staat-niet-op-zichzelf-
zakgeld-kinderen-moest-terug.html 
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