
 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Op 22 mei 2019 heeft uw raad de motie ‘Maak werken makkelijker’ (motie 

M14 van het begrotingsdebat) aangenomen. U vraagt hierin of we met de 

Belastingdienst of andere instanties een pilot zouden kunnen gaan doen om de 

administratieve rompslomp voor bijstandsgerechtigden met parttime 

inkomsten te verkleinen. U vraagt ons om daarbij rekening te houden met de 

begroting van 2020 en uw raad op de hoogte te houden.  

 

Groningse uitvoeringspraktijk  

Wij delen uw mening dat mensen in de bijstand zo min mogelijk drempels 

moeten ervaren als zij de stap naar werk zetten. Daarbij kan worden gedacht 

aan werk dat direct tot uitstroom leidt, maar net zo goed aan parttime werken 

in loondienst of zelfstandigheid. Parttime werk is vaak een eerste stap richting 

uitstroom. Bovendien bouwen mensen die, bijvoorbeeld door gezondheids-

problemen, niet of nog niet volledig kunnen uitstromen, met parttime werk 

ervaring, een netwerk en zelfvertrouwen op. We willen daarom actief 

drempels verwijderen, maar als gemeente moeten we vaststellen dat het vaak 

roeien is met de riemen die we hebben.  

 

Zoals ook uit de Werkwijzer Verrekening parttime inkomsten van Divosa uit 

2018 blijkt, gaan gemeenten zeer verschillend om met het verrekenen van 

parttime inkomsten. In Groningen zetten we al jaren in op een snelle én juiste 

verrekening van inkomsten uit parttime werk zodat het voor de betrokkene zo 

soepel mogelijk loopt. Als iemand met inkomsten deze vier werkdagen voor 

de laatste werkdag van de maand kan opgeven dan wordt de aanvullende  
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uitkering niet later uitbetaald dan die van mensen zonder inkomsten. Als dat 

niet lukt, bijvoorbeeld omdat de werkgever laat is met het verstrekken van de 

loonspecificatie, dan is de uitbetaling van de uitkering later. Dergelijke 

binnengekomen loonspecificaties hebben de hoogste prioriteit en worden  

dagelijks verwerkt. In bijzondere situaties maken we met de persoon een 

afspraak. We schatten samen dan de hoogte van de inkomsten in en 

corrigeren de verschillen later. Ook bij mensen die parttime ondernemen 

passen we maatwerk toe. Bij hen vindt de totale afrekening plaats na afloop 

van het boekjaar, als zij hun belastingaangifte hebben gedaan.  

 

Mogelijkheid samenwerking met Belastingdienst 

Door de inkomsten ‘op de lopende maand’ te korten (en niet pas weken later) 

voorkomen we dat de persoon steeds met nieuwe verrekeningen te maken 

krijgt, waardoor er elke maand onduidelijkheid is over wat hij/zij nu echt kan 

besteden. Ook voorkomen we zo dat er bij uitstroom nog een vordering 

openstaat vanwege niet-verrekende inkomsten.  

 

Als we in samenwerking met de Belastingdienst of bijvoorbeeld UWV 

(Suwinet) zouden werken met inkomensgegevens van werkgevers, dan zijn 

die gegevens 6 tot 8 weken oud. Dat is niet de schuld van deze instanties: zij 

zijn volledig afhankelijk van de snelheid waarmee werkgevers de gegevens 

aanleveren. In een pilot zoals u die voorstelt zouden we dus niet meer ‘op de 

lopende maand’ kunnen korten. Voor de bijstandsgerechtigde met inkomsten 

zou dit niets verbeteren. Om die reden hebben we besloten om geen pilot te 

gaan uitvoeren.  

 

Geen ei van Columbus 

Zoals in het ontwikkelplan Toekomst met perspectief staat, zijn we van plan 

om via de lobby met het Rijk in gesprek te gaan over de toeslagen-

systematiek. Op gemeentelijk niveau blijven we inzetten op verbeteringen bij 

dit lastige onderwerp. Zo hebben we dit voorjaar flyers ontwikkeld voor 

bijstandsgerechtigden die parttime gaan werken of uitstromen, met daarin 

allerlei praktische informatie. In de flyers verwijzen we ook naar de WIJ voor 

vragen en verdere ondersteuning. We zetten in op begeleiding na uitstroom. 

Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld rondom de 

GBI (Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen).  
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Een ei van Columbus is hier niet, maar we merken dat we het als gemeente 

rondom de inkomstenverrekening verhoudingsgewijs goed doen. Van andere 

gemeenten krijgen we regelmatig vragen over onze werkwijze.  

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Koen Schuiling     Diana Starmans 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


