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Vraag: 

 

Geachte College, 

 

In alle media wordt melding gemaakt van een roep om een barmhartiger wetgeving op sociaal 

gebied.  

Dit naar aanleiding van de vermeende bijstandsfraude in de gemeente Wijdemeren. 

Strenge landelijke regels schrijven onder meer voor dat mensen in de bijstand verplicht zijn ook de 

kleinste gift te melden. 

Een inwoonster van Wijdemeren deed dit niet, met als gevolg dat ze het drie jaar lang genoten 

voordeel moet terugbetalen. 

 

Wethouder Rosalie van Rijn van Wijdemeren bericht aan dagblad Trouw dat er vele honderden van 

dit soort casussen bestaan en dat het daarom goed is dat de landelijke politiek zich er nu mee bezig 

houdt. 

De menselijke maat moet terug bij de bestrijding van fraude met de bijstand, vindt de Tweede 

Kamer.  

De CDA fractie van Bloemendaal is er zich van bewust dat de regels van de fraudebestrijding een 

gevolg zijn van de strenge regels in de Participatiewet.  

En dat het ook de Tweede Kamer is,  die nu aan zet is om de gevolgen van deze wet tegen het licht te 

houden en waar mogelijk te heroverwegen. 

 

Toch heeft de CDA-fractie enkele vragen, met name om zicht te krijgen op gesignaleerde  problemen 

rondom de terugbetalingsplicht door uitkeringsgerechtigden in Bloemendaal. 

 

1. Zijn er in de afgelopen drie jaar bij uitkeringsgerechtigden terugbetalingen geëist vanwege 

het niet voldoen aan de meldingsplicht, zoals deze in de wetgeving staat omschreven?                                                            



Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het hier? Is er sprake van een vergelijkbare problematische situatie 

als die van Wijdemeren? 

2. In Amsterdam mogen jaarlijks uitkeringsgerechtigden tot 1200 euro ontvangen als gift, 

zonder  meldplicht.                                                                                                                                                                                   

Is in Bloemendaal ook sprake van een gedeeltelijke vrijstellingsregeling van de meldplicht of wordt 

overwogen een vrijstellingsregeling in het leven te roepen? 

3. Hoe ondersteunt de gemeente Bloemendaal uitkeringsgerechtigden die een groot deel van 

hun uitkering moeten terugbetalen en daar (vanzelfsprekend) de middelen niet voor hebben? 

 

 

De CDA-fractie ziet graag onze vragen door u beantwoord. 

 

Namens de fractie van het CDA, 

 

Met vriendelijke groet, 

Ton Bruggeman 

        

 

 


