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Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader 
van artikel 47 van het Reglement van Orde. 

U heeft hierbij gebruik gemaakt van de volgende casus: 
Stel er is een eenoudergezin, wonend in Maastricht uiteraard, met drie kinderen, waarvan 1 kind 
naar het speciaal basisonderwijs gaat, 1 kind naar het reguliere basisonderwijs en 1 naar het 
voortgezet onderwijs. Er zijn redenen waarom de ouder niet kan werken, waardoor het gezin 
afhankelijk is van de bijstand. Het gezin leeft nu bijna drie jaar van de bijstand en zal daarom rond 10 
januari 2021 aanspraak kunnen maken op een individuele inkomenstoeslag. Wat het gezin nog niet 
weet, maar wij wel (voor de casus) is dat in 2021 hun wasmachine het zal begeven. Een aanvraag 
voor bijzondere bijstand lijkt wat dat probleem betreft in de rede te liggen. 

Vraag 1: 
Stel dat de voorgenomen bezuinigingsvoorstellen niet worden ingevoerd in 2021. Kunt u voor dit 
gezin een overzicht maken van alle aanvullingen op het bijstandsinkomen waarop dit gezin volgens 
de huidig beleid aanspraak op zou kunnen maken in 2021. Graag de concrete bedragen in een 
staatje weergeven. Denk aan individuele inkomenstoeslag, premie aanvullende 
ziektekostenverzekering, leerling vervoer, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, 
declaratieregeling I en II, aanvraag van bijzondere bijstand. Als wij regelingen vergeten zijn: graag 
uiteraard aanvullen. 

Antwoord 1: 
In tabel 1 is de financiële situatie van het gezin uit genoemd voorbeeld uitgewerkt o.b.v. de huidige 
situatie alsmede na doorvoering van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen.  
De precieze effecten van de bezuinigingsmaatregelen op dit gezin zijn mede afhankelijk van de 
raadsbesluiten ten aanzien van de bezuinigingen en op dit moment niet volledig in beeld te brengen. 
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Tabel 1. Financiële situatie (bedragen op jaarbasis) 
Regelingen Huidige 

situatie 
 

Doorvoering 
bezuinigings-
voorstellen 

Toelichting 

Levensonderhoud (PW)* €12.708,36 €12.708,36 Geen wijziging. 

Individuele 
inkomenstoeslag* 

€527 €0  Bij verhoging van de termijn naar 5 jaar komt 
het gezin in 2021 niet in aanmerking.  

Individuele 
inkomenstoeslag* 

€527 €422 Bij een verlaging van het bedrag met 20%, 
bedraagt de toeslag €422. 

Tegemoetkoming 
aanvullende 
ziektekostenverzekering 

€100 €80 Bij een verlaging van het bedrag met 
20%, bedraagt de tegemoetkoming €80. 

Declaratieregeling I €250  n.t.b. Is afhankelijk van de resultaten van het 
onderzoek naar het ombouwen van de 
generieke declaratieregelingen naar 
maatwerkvoorzieningen.   

Declaratieregeling II €320 n.t.b. Idem. 

Bijzondere bijstand €0 € 0 Bijzondere bijstand is een individuele 
regeling bedoeld voor onvoorziene kosten in 
bijzondere omstandigheden. Omdat hier 
geen inschatting van kan worden gemaakt is 
het bedrag standaard op €0 gesteld. Deze 
regeling wijzigt niet. 

Leerlingenvervoer n.t.b. n.t.b. De hoogte van de vergoeding hangt af van 
de medische situatie, vervoerswijze (eigen 
vervoer, fiets/ openbaar vervoer of 
aangepast vervoer) en de afstand tussen 
woning en school. Derhalve kan geen 
bedrag worden vermeld. Hetzelfde geldt voor 
het effect van de bezuinigingsmaatregel. 

Kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen 

€388,18** n.t.b. Is afhankelijk van raadsbesluiten t.a.v. 
invulling van bezuinigingen. 

* De bijstandsnormen worden halfjaarlijks geïndexeerd. De individuele inkomenstoeslag is een afgeleide van 
deze norm. Aangezien de normbedragen per 1 januari 2021 nog niet bekend zijn, wordt uitgegaan van de 
normbedragen per 1 juli 2020 
** De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De tarieven 2021 zijn nog niet bekend. Bij de berekening van de 
tarieven 2021 is dezelfde prijsindex toegepast als in 2020 (2,5%).  

 
Vraag 2: 
Stel dat alle bezuinigingen wel worden doorgevoerd in 2021: Kunt u voor dit gezin ook in die situatie 
een overzicht maken van alle aanvullingen op het bijstandsinkomen waarop het gezin volgens het 
huidige beleid aanspraak op zou kunnen maken. Graag de concrete bedragen in een staatje 
weergeven. Denk   aan dezelfde onderdelen als in vraag 1 genoemd. Als wij regelingen vergeten 
zijn: graag uiteraard aanvullen. 
 
Antwoord 2: 
Zie hiervoor de tabel onder antwoord 1. 
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Vraag 3: 
Kunt u aangeven hoeveel gezinnen in Maastricht, die gebruik maken van de bijstand, te maken 
kunnen krijgen met de effecten van deze voorstellen in de pre-begroting? 
 
Antwoord 3: 
In tabel 2 (zie hieronder) is in kaart gebracht hoeveel bijstandsgezinnen mogelijk getroffen worden 
door de bezuinigingsmaatregelen. 
 
Tabel 2. Effecten bezuinigingsmaatregelen op bijstandsgezinnen 
 

Regelingen Wijzigingen 
bezuinigingsvoorstellen 

Aantal getroffen 
bijstandsgezinnen  
(huishoudens)* 

Levensonderhoud (PW) n.v.t. n.v.t. 

Individuele inkomenstoeslag Verhogen termijn naar 5 jaar 691 

Individuele inkomenstoeslag Verlagen bedrag met 20% 2.062 

Tegemoetkoming aanvullende 
ziektekostenverzekering 

Verlagen bedrag met 20% 2.645  

Declaratieregeling I 
 

Generieke declaratieregeling 
ombouwen naar 
maatwerkvoorziening 

3.937** 
 

Declaratieregeling II Generieke declaratieregeling 
ombouwen naar 
maatwerkvoorziening 

4.622** 

Bijzondere bijstand n.v.t. n.v.t. 

Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 

Verlaging inkomensgrens  6.100***.  
 

* cijfers zijn gebaseerd op het aantal toegekende aanvragen 2019. 
** is afhankelijk van raadsbesluiten t.a.v. invulling van bezuinigingen. 
*** betreft het totaal aantal toegekende aanvragen 2019. Hierin is geen uitsplitsing gemaakt naar inkomensbron. 
Of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen is niet alleen afhankelijk van 
inkomen, maar van meerdere factoren. BsgW geeft derhalve aan dat conclusies trekken o.b.v. fictieve 
berekeningen riskant is. De verwachting is wel dat mensen met een laag inkomen, vlak boven de bijstandsnorm, 
door de bezuinigingen het meest getroffen zullen worden. Inschatting is dat het huishoudens uit de 
voorbeeldcasus bij een bij inkomensgrens van 95% van de bijstandsnorm mogelijk toch volledige kwijtschelding 
krijgt. Bij een verlaging naar 90% komt het huishoudens in aanmerking voor gedeeltelijke kwijtschelding en moet 
het ruim € 100 zelf betalen.  

 
Vraag 4: 
Wij ontvingen vrijdag 19 juni ook uw persbericht naar aanleiding van het opstappen van wethouder 
De Graaf. In dit persbericht laat u de stad weten “Het stadsbestuur gaat onverkort door met de 
opgave waar de stad voor staat, de ambities die daarbij horen en de zorg voor alle inwoners.” Bent u 
van mening dat het college inderdaad goed voor al zijn inwoners zorgt, gezien de effecten van de 
door u voorgestelde bezuinigingen voor gezinnen in de bijstand? 
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Antwoord 4: 
Het actuele financiële beeld dwingt tot het maken van voor Maastricht ongekend scherpe keuzes. 
Teneinde als gemeente financieel solide te blijven is het noodzakelijk om aanvullend op de ingezette 
transformatie en bezuinigingen ook ingrijpende maatregelen in het sociale domein in te stellen. Met 
als doel om meer grip te krijgen op de voorspelbaarheid van de uitgaven in het sociale domein. 
Helaas kan dat niet zonder impact voor onze stad en onze inwoners. 
 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 

 


