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Geachte heer Peters,

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van

Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot de

uitkering alleenstaande ouders delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende mede.

In het landelijk nieuws staat het volgende bericht.
Onrust onder tienduizenden alleenstaande ouders met een uitkering: zij kregen deze week een

brief van de gemeente met de mededeling dat hun uitkering met 20 procent gekort gaat

worden. Dit komt door nieuw overheidsbeleid. Nu krijgen deze alleenstaande ouders met een

uitkering maandelijks nog 951,64 euro. Vanaf 1 januari 2015 wordt dat 679,75 euro. Datwordt
deels wel goedgemaakt omdat het kindgebonden budget omhoog gaat.

Gemeenten weten niet wat de exacte hoogte is van deze compensatie. Vakbond FNV ve¡wacht
dat deze groep uitkeringsgerechtigden ruim 500 euro per jaar minder gaat ontvangen. ln totaal
gaat om een groep van 80.000 mensen.

Vragen:

1. ls dit bij uw college bekend?
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte

2. Komen deze situaties ook in Roermond voor. Zo ja hoeveel?
Deze situaties komen ook in Roermond voor. Roermond kent momenteel 341 alleenstaande

oudergezinnen in de bijstand voor wie de nieuwe regelgeving van toepassing wordt.

3. Hoe zit het de opmerking dat e.e.a. wordt gecompenseerd via het kindgebonden
budget, is dat voor alle Roermondse situaties zo?
De inkomensachteruitgang vanuit de bijstand wordt voor de grootste groep alleenstaande

ouders gecompenseerd door verhoging van het kindgebonden budget. Vanwege verschillen in
de belastings- en de bijstandsregelgeving is er een kleine groep alleenstaande ouders die niet

in aanmerking komt voor de verhoging van het kindgebonden budget. Bijvoorbeeld: het gezin
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waarvan een partner in detentie verblijft of in het buitenland woont.

Voor deze kleine groep (5.000 gezinnen landelijk, lokaal is de grootte van de groep niet

bekend) is er een tijdelijke overgangsregeling in de bijstandswet opgenomen. De korting van

20% op de bijstandsuitkering is voor deze groep tot 1 januari20l6 niet van toepassing.

Het is momenteel niet duidelijk of en hoe deze groep vanaf 1 januari 2016 gecompenseerd

gaat worden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beraadt zich hier

momenteelop.

4. Zo ja, wat is dan zijn dan de bedragen die totaal worden ontvangen in de oude en

nieuwe situatie?
De norm voor een alleenstaande ouder bedraagt momenteel € 951,64. Vanaf 1 januari 2015

wordt deze norm met 20o/o van het minimumloon verlaag d (€ 271,89) en bedraagt de uitkering

€ 679,75.

De compensatie vanuit de belastingdienst voor ouders met een inkomen op het sociale

minimum bedraagt maximaal € 233,33 per maand. Dit betekent dat de inkomensachteruitgang

voor de alleenstaande ouders maximaal€ 38,56 per maand zal bedragen.

De alleenstaande ouders hoeven de extra verhoging niet aan te vragen bij de Belastingdienst.

Het kindgebonden budget wordt door de Belastingdienst automatisch verhoogd per 1 januari

2015.

5. Wat gaat u doen als er mensen zijn in Roermond die niet gecompenseerd worden via
kindgebonden budget?
Zoals reeds eerder bij vraag 3 benoemd is er in de Wet werk en bijstand (vanaf 1 januari 2015

Participatiewet) een specifieke regeling opgenomen voor de kleine groep ouders die niet
gecompenseerd worden via het kindgebonden budget. Deze groep wordt - voorlopig tot 1

januari 2016 - gecompenseerd via de bijstand.

6. ls er overwogen om de mensen die het betreft specifiek te informeren en/of voorlichting
te geven over deze situatie in plaats van alleen een brlefje sturen.
De gewijzigde regelgeving maakt deel uit van de Wet hervorming kindregelingen. De eerste

kamer heeft op 24 juni 2014 ingestemd met deze wet. Het ministerie heeft de gemeenten

geadviseerd om de alleenstaande ouders die het betreft zo spoedig mogelijk te informeren

zodatzil zich kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. ln week 28 hebben alle

alleenstaande een brief van de afdeling Sociale Zaken gekregen met informatie over de

nieuwe regelgeving.

ln de brief is opgenomen dat wij de ouders die het betreft in december 2014 per besluit gaan

informeren over de hoogte van de bijstand van per 1 januari 2015.

Hiertoe zullen wij de alleenstaande ouders medio oktober 2014 uitnodigen voor een gesprek

in december om hen te informeren over de financiële gevolgen die de gewijzigde regelgeving
voor hen met zich meebrengt.
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ln december zal namelijk duidelijk zijn welke ouders aanspraak kunnen maken op het

verhoogde kindgebonden budget. Met name zullen wij dan aandacht besteden aan de groep

mensen die geen aanspraak kan maken op de verhoging van het kindgebonden budget en op

wie de overgangsregeling van toepassing is.

Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden.

wethouders van Roermond,

De bu

mr. d J.J.Th. L. mr. P.A.G. Cammaert


