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Aan het College van burgemeester en wethouders van Maastricht  

Postbus 1992  

6201BZ Maastricht  

  

Maastricht, 25 oktober 2021  

 

Betreft: Schriftelijke vragen van Groen Links inzake proef samenwonen Bijstand. 

 

Geachte college,   

  

Vorige week vernamen we het nieuws dat de gemeente Tilburg een proef (van een jaar) start waarbij 
bijstandsgerechtigden een half jaar mogen samenwonen zonder dat hun uitkering wordt gekort.  Dat 

half jaar is vaak een goede periode om te kunnen testen of samenwonen wel iets is (bijvoorbeeld in 
het geval van een prille relatie).   

  

Tilburg is vooralsnog de eerste gemeente in Nederland waar zo een proef zal worden uitgevoerd.  

Inmiddels heeft onder meer de Landelijke Cliëntenraad laten weten dat ze het initiatief steunt! En 
ondertussen spreekt zij ook de hoop uit dat de kostendelersnorm verandert.    

  

GroenLinks Maastricht omarmt dit soort initiatieven. In onze overtuiging maakt het mensen minder 

afhankelijk van hun naasten en creëert het bovendien, indien na een half jaar het samenwonen 
slaagt, ook weer doorstroom op de woningmarkt. We kunnen dan ook slechts hopen dat meer 

gemeenten de ruimte gaan nemen om te experimenteren met dit soort regelgeving en hopen 
natuurlijk dat Maastricht hier een van mag zijn.  

  

Daarom de volgende vragen:  

  

1. Heeft het college kennis genomen van het feit dat Tilburg dit experiment opstart? Zo ja, hoe 
beoordeelt het college deze verruiming van de mogelijkheden voor bijstandsgerechtigden?  

2. Is het college het met GroenLinks eens dat dit soort initiatieven om meerdere redenen een 

positief effect hebben: enerzijds voor de afhankelijkheidspositie van mensen en anderzijds 
voor doorstroming op de woningmarkt. Zo nee, waarom niet?  

3. Is het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken om, in navolging van Tilburg, ook in 

Maastricht een soortelijk experiment op te starten? Zo ja; op welke termijn is het college 

bereid actie te ondernemen? Zo nee, waarom niet?  

  

In afwachting van uw reactie.  

Namens de GroenLinks fractie, 

  

Menno Janssen  

Raadslid  


