
     

     

    

 

_______________________________________________________________________________________ 

Onderwerp: Motie Maatwerk voor kostendelersnorm 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 8 november 2022; 

Constateert dat: 

- door de kostendelersnorm de bijstandsuitkering wordt verlaagd wanneer meerdere volwassenen met 
een bijstandsuitkering in een woning wonen; 

- de kostendelersnorm voor (sociale) problematiek, armoede en huisvestingsstress zorgt, bijvoorbeeld 
voor ouders die meerderjarige kinderen in huis hebben wonen, mantelzorgers die familie of vrienden 
met een beperking, chronische ziekte of ouderen in huis willen nemen, of anderszins wanneer mensen 
met een bijstandsuitkering iemand een dak boven het hoofd wil bieden; 

- Gemeente Schagen nog geen plannen heeft om toe te staan dat bijstandsgerechtigden op proef kunnen 
samenwonen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering1. 

Overweegt dat: 

-  In verschillende gemeenten al wordt gewerkt met pilots waarin mensen met een bijstandsuitkering op 
proef kunnen samenwonen zonder dat zij worden gekort op hun uitkering2; 

-  Deze pilots door deelnemers als zeer positief worden ervaren; 
- Deze pilots ook voor gemeenten positief zijn omdat minder toezicht en daardoor minder geld en 

mankracht nodig is; 
-  Samenwonen vaak een positief effect heeft op het welzijn en welbevinden van inwoners. 
-  Op proef samenwonen vaak leidt tot blijvend samenwonen en rust voor alle betrokkenen, omdat ook de 

financiële gevolgen van samenwonen duidelijk worden. 
 

Roept het college op om: 

- Te borgen dat in de gemeentelijke organisatie vaker maatwerk wordt toegepast bij de kostendelersnorm 
om schrijnende situaties te voorkomen, en hierin speciale aandacht te hebben voor jongeren en 
ouderen; 

- Een pilot uit te werken en uit te voeren waarbij mensen met een bijstandsuitkering op proef mogen 
samenwonen zonder dat dit meteen gevolgen heeft voor hun uitkering. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De fractie van: 

PvdA Schagen      CDA Schagen         SP Schagen          Wens4U               GroenLinks Schagen     JessLokaal 
V. van Vuuren      W. Vonk          W. Rijnders          M. Bredewold  L. Riteco              L. Dignum 
Fractievoorzitter     Fractievoorzitter     Fractievoorzitter   Fractievoorzitter  Fractievoorzitter              Fractievoorzitter 

 
1 https://noordkopcentraal.nl/schagen-tegen-samenwonen-bijstandontvangers/ 
2 Bijvoorbeeld Tilburg: https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/samenwonen-op-proef-met-behoud-van-
uitkering/ 
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