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(* in te vullen door de raadsgriffier) 

Datum: 27 februari 2018 

Steller vragen: 
  

Fractie OpsterLanders 

Onderwerp: 
 

Bijstanduitkeringen en termijnen voor uitkeringsgerechtigden 

Toelichting: Gemeenten mogen 8 weken doen over het toekennen van bijstand. 
Mensen die bijstand aanvragen, hebben vaak geen buffer om die 
periode zonder inkomen te overbruggen. Daarom is het zo belangrijk 
dat gemeenten binnen 4 weken na de aanvraag een voorschot geven. 
 
Volgens de Participatiewet moet de groep bijstandsaanvragers 27 jaar 
en ouder direct een bijstandsuitkering kunnen aanvragen en daarop 
binnen vier weken na de aanvraag een voorschot kunnen krijgen. 
Gemeenten mogen dus géén zoektermijn hanteren waarin deze groep 
aanvragers verplicht moet solliciteren voordat ze bijstand mogen 
aanvragen. De Nationale Ombudsman wil dat er geen drempels worden 
opgeworpen voor bijstandsaanvragers. Fractie OpsterLanders is het 
helemaal eens met dit standpunt. 
 

Vragen aan B&W: Schriftelijke vragen: 

1. Verstrekt de gemeente Opsterland binnen 4 weken na de aanvraag 
een voorschot aan degene die de bijstanduitkering heeft 
aangevraagd? Zo nee, waarom niet? 

2. Wordt in de wettelijke termijn van 8 weken overschreden?  
Zo ja, hoe vaak is dit in 2017 in Opsterland gebeurd en waarom? 

3. Wat is het beleid van de gemeente omtrent de zoektermijn voor 
bijstandsaanvragers van 27 jaar en ouder? Hanteert u wel of geen 
zoektermijn? Met andere woorden: 
Informeert u 27-plussers correct over de mogelijkheid om direct een 
aanvraag voor bijstand in te dienen en geeft u daadwerkelijk 
gelegenheid toe? 

4. Van Clientenraad Uitkeringsgerechtigden en Minima Opsterland 
(CUMO) heeft fractie OpsterLanders begrepen, dat uitkeringen 
worden uitbetaald aan het in het begin van de volgende maand. 
Concreet: de uitkering voor februari wordt pas op 2 maart uitbetaald. 
Aangezien iedereen in Nederland maandelijkse rekeningen (huur en 
ziektekostenpremie) vooraf moeten betalen en de kwetsbare groep 
van uitkeringsgerechtigden minder geld te besteden hebben en nu 
meer financiële ruimte ontstaat a.g.v. de aantrekkende economie: 
Bent u bereid om de uitbetaling van de uitkeringen te vervroegen 
met op z’n minst 3 dagen tot een week? 

Ondertekening en 
naam: 

Johan Sieswerda, OpsterLanders 
 

 


