
    

  
 
 
Motie vreemd aan de orde van de dag: 
Maatwerk toepassing kostendelersnorm 
 
De gemeenteraad van Helmond, in vergadering bijeen op 9 februari 2021 
 
Constaterende dat: 

 het beleid binnen het sociaal domein op integraliteit gestoeld is 
 hierbij doen wat nodig is of te wel werken volgens de bedoeling het streven is 
 “Anders denken en doen in de hele keten” en “Preventieve, integrale aanpak van schulden 

en armoede” als ontwikkelopgaven in de Kadernota Sociaal Domein 2019-2022 staan 
benoemd 

 
Overwegende dat: 

 het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in augustus 2020 een onderzoek 
“Samen onder dak” heeft gedaan naar de belemmeringen voor bijstandsgerechtigden om 
woonruimte te delen. Uit dit onderzoek blijkt dat de belemmeringen het grootst zijn voor: 

 mensen die (tijdelijk) bij familie of vrienden in willen trekken in een 
crisissituatie, bijvoorbeeld in geval van een scheiding 

 mensen die dak- of thuisloos zijn en willen gaan inwonen bij vrienden, familie 
of anderen die hulp willen bieden 

 jongeren die 21 jaar worden en door ouders aangespoord worden om uit 
huis te gaan 

 de conclusie van dit onderzoek is dat dit deels kan worden opgelost door onder andere het 
niet toepassen van de kostendelersnorm, via de bijzondere bijstand en door laagdrempeliger 
briefadressen aan (voornamelijk) economisch dak- en thuislozen 

 de kostendelersnorm bepaalt dat als je met meer mensen in 1 huis woont, je wordt gekort 
op de hoogte van de bijstandsuitkering en dit een grote belemmering is voor mensen met 
een bijstandsuitkering om andere mensen in huis te nemen 

 door toepassing van de kostendelersnorm de kosten in het sociaal domein juist hoog kunnen 
oplopen als jongeren hierdoor in de maatschappelijke opvang belanden of mensen verder in 
armoede en/of schulden vervallen  

 gemeenten de wettelijke ruimte hebben om van deze norm af te wijken en maatwerk te 
leveren 

 uit het onderzoek “Maatwerk Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren” van Divosa is 
gebleken dat gemeenten in Nederland deze beleidsruimte mondjesmaat gebruiken en niet 
altijd maatwerk bieden 

 het kabinet sinds kort gemeenten stimuleert om meer maatwerk te bieden om te voorkomen 
dat kwetsbare mensen dak- en thuisloos raken 
 
 



 op 5 januari 2021 tijdens een bijeenkomst van Divosa en de City Deal Eenvoudig Maatwerk 
gemeenten en ministeries zich bogen over de vraag: Hoe kunnen we voorkomen dat mensen, 
vooral jongeren, dak- of thuisloos raken en tegelijk een “stapeling van bijstandsuitkeringen” 
op één adres vermijden” en Divosa hierbij een handreiking doet 

 de Tweede Kamer de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd heeft 
te onderzoeken hoe het beter kan en er nu een verkenning uitgevoerd wordt om te 
inventariseren hoe en waar verandering mogelijk is 

 
Verzoekt het college: 

 om bij de toepassing van de kostendelersnorm te kijken naar de bedoeling en zo nodig de 
maximale ruimte te nemen door maatwerk toe te passen 

 in afwachting van het onderzoek en verkenning door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid geen extra beleidsregels op te nemen en daarmee gehoor te geven aan de 
handreiking van Divosa  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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