
Technische vragen PvdA – OV 26 januari 2022

Vraag 1: 
De bijstandsuitkering kan verlaagd worden: Is hier een stappenplan voor, een soort 
escalatieladder?
Antwoord: 
De statushouder is op grond van Participatiewet verplicht om gedurende een periode van zes 
maanden, gerekend vanaf de dag waarop het recht op bijstand ontstaat, mee te werken aan het 
door het college in naam van de belanghebbende verrichten van betalingen uit de toegekende 
bijstand van huur, gas, water en stroom en de verplichte zorgverzekering. Komt hij deze 
verplichting niet na, dan geven wij eerst een waarschuwing. Als hij volhardt in zijn gedrag, dan 
kunnen we de uitkering verlagen met 10%. Als hij daarna blijft volharden in zijn gedrag, dan kunnen 
de uitkering gedurende 2 maanden verlagen met twee maanden. 

Vraag 2:
Tot hoeveel procent kan deze worden verlaagd i.v.m. het bestaansminimum?
Antwoord: 
Zie antwoord vraag 1. 

Vraag 3:
Op basis van welke wet, inburgering of participatiewet wordt er gekort?
Antwoord:
Er wordt gekort op grond van de Participatiewet. 

Vraag 4:
Taalbeheersing, is er controle aanwezigheid?
Antwoord:
De consulent heeft contact met de inburgeraar en monitort de voortgang op grond van de 
informatie die de taalaanbieder hierover verstrekt. Er dient door de aanbieder te worden 
gerapporteerd bij afwezigheid. 

Vraag 5:
Financieel ontzorgen en de termijn(en) huur zorgkosten en energie: wat zijn de voorwaarden 
waaronder dit na 6 maanden wordt voortgezet? 
Antwoord:
Na de eerste zes maanden kan op basis van een individuele afweging het ontzorgen worden 
voortgezet. Deze afspraken worden vastgelegd in het Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Vraag 6: 
Meedoenpakket: hoeveel keer is er vorig jaar gebruik van gemaakt onder jongeren en ouderen?
Peildatum naar 1 december verplaatsen is prima. Ook geluksbudget minder dan 130% van 
bijstandsnorm. 
Antwoord:
9 ouderen hebben gebruik gemaakt van het Ouderenpakket. Ongeveer 400 kinderen hebben 
gebruik gemaakt van het KIndpakket. 

Vraag 7: 
Ik heb wat moeite met de term eigen regie voor mensen die uit een land met een dictatuur komen, 
deze hebben hierbij hulp/ ondersteuning nodig.
Antwoord: 
Bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van inburgeraars /statushouders is maatwerk van 
belang. Dit wordt ook expliciet in de Wet inburgering aangegeven. Consulenten, maar ook 
aanbieders stemmen de ondersteuning en begeleiding af op wat nodig is en dienen aandacht te 
hebben voor de achtergrond/ervaringen van statushouders die hierbij van invloed kunnen zijn. 

Vraag 8:
Is er ondersteuning bij aanvraag in verschillende talen? Hulp bij invullen formulieren?
Antwoord:
Waar nodig is er ondersteuning/ begeleiding bij het invullen van formulieren. Vluchtelingenwerk 
ondersteunt inburgeraars  hier zo nodig praktisch bij, eventueel worden hierbij tolken betrokken. 

Vraag 9:



Loonkosten subsidie , wat is de maximale lengte van toekenning? Wat is op dit moment het aantal 
werkgevers dat er gebruik van maakt? Heeft corona nog invloed gehad?
Antwoord: 
Loonkostensubsidie heeft geen einddatum. Gemeenten verstrekken deze zolang de 
dienstbetrekking duurt en de werknemer aan de voorwaarden voldoet. Er zijn 27 werkgevers waar 
op dit moment mensen aan het werk zijn met loonkostensubsidie. Via het project Duurzaam met 
loonkostensubsidie worden de kandidaten in dienst genomen bij de GrGa, en te werk gesteld bij Pro 
bedrijven of gedetacheerd bij een andere werkgever.
Corona en de verschillende lockdown fasen heeft in brede zin een effect gehad op re-
integratietrajecten. 

Vraag 10:
In welke mate is artikel 56a de afgelopen jaren overtreden?
Antwoord:
Artikel 56 a Participatiewet regelt de financiële ontzorging. Dit is artikel is op 1 januari jl. in werking 
getreden en is dus nog niet overtreden. 

Vraag 11:
Gelden voor inburgeraars van voor 1 januari 2022 soortgelijke regelingen?
Antwoord: 
De regelingen /voorzieningen die met de nieuwe wet inburgering in werking zijn getreden worden 
alleen gefinancierd door het Rijk en door de gemeente ingezet voor inburgeraars die vallen onder 
de nieuwe wet. Dit betreft dus de inzet van B route, Z route en onderwijsroute. 
Voor de “oude inburgeraars”, (de zogenaamde Ondertussengroep) heeft de gemeente wettelijk 
gezien niet die regierol en verantwoordelijkheid. Waar mogelijk ondersteunen en begeleiden we 
vanuit het wijkteam de oude inburgeraars wel zoveel mogelijk in de lijn van de nieuwe wet. Dit 
betekent dat vanuit het wijkteam er eerder en vaak meer contact is  en waar nodig wordt extra 
ingezet op taalles en het oefenen van taal in participatie-omgeving, hiervoor heeft het Rijk extra 
middelen toegekend.


