
 

 
 

 
 

Motie 
 
Onderwerp: Verordening Sociaal Domein 
 
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde. 
 
Indiener(s): Ton Menke (PvdA), Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang), Jeanette Elstak 
(CDA), Camiel Vanderhoeven (D66), Gülden Siner-Sir (PRO!) 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 20 januari 2022 
 
Overwegende dat: 
1. Onze gemeente werk met de omgekeerde verordening in het sociaal domein, vanuit visie 

en de bedoeling, waarin de inwoner centraal staat; 
2. Het niet de bedoeling kan zijn dat inwoners met een bijstandsuitkering altijd gekort 

worden op hun uitkering wanneer zij giften ontvangen vanuit hun netwerk; 
3. De gemeente Oude IJsselstreek tot op heden geen regeling heeft vastgesteld en 

gepubliceerd voor de vrijstelling van giften. 
 
Constaterende dat: 
1. Juist inwoners met een bijstandsuitkering erg geholpen kunnen zijn met giften vanuit hun 

netwerk;  
2. Een regeling meer duidelijkheid verschaft aan inwoners en hun netwerk wat wel en niet 

mag met betrekking tot het ontvangen van giften; 
3. De Tweede Kamer de Motie Jasper van Dijk c.s. heeft aangenomen die de regering 

verzoekt voor mensen in de bijstand een vrijstelling van giften te realiseren van €1.200,- 
per jaar; 

4. De gemeenten Amsterdam, Nijmegen, Venray, Rijswijk en Zoetermeer al een vrijstelling 
van giften geven van €1.200,- per jaar en dit ook actief publiceren. 
 

Verzoekt het college om: 
1. Niet af te wachten tot de landelijke wet in werking zal gaan treden, maar vooruitlopend 

hierop bijstandsgerechtigden een vrijstelling te geven van giften tot bijvoorbeeld 
€1.200,00 per kalenderjaar of maatwerk toe te passen. 

2. Deze vrijstelling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 in te laten gaan. 
3. Deze vrijstelling vast te leggen in de werkinstructies en te publiceren op de website en 

andere communicatiemiddelen. 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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