
MOTIE stop de kostendelersnorm 

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 10 november 2021 
besprekende de begroting 2022

Constaterende dat:
 Door de kostendelersnorm de bijstandsuitkering wordt verlaagd wanneer 

meerdere volwassenen in een woning wonen;
 Door de kostendelersnorm minder mensen gaan samenwonen die dat wel 

zouden willen;
 De kostendelersnorm voor onzekerheid zorgt over het inkomen bij mensen 

met een uitkering;
 De kostendelersnorm voor problemen zorgt zoals armoede en dakloosheid. 

Bijvoorbeeld in de situatie waarbij een kind ouder dan 21 nog thuis woont 
omdat bijvoorbeeld (maar niet uitsluiten) door de huidige wooncrisis 
zelfstandig wonen niet mogelijk is; 

Overwegende dat:
 Onzekerheid over het inkomen, niet kunnen samenwonen met je grote liefde 

of een kind uit huis moeten zetten uit angst voor een verlaging van je 
uitkering volstrekt onwenselijk is; 

 Aanvullend op de bovenstaande onwenselijke gevolgen van de 
kostendelersnorm juist in het licht van de huidige wooncrisis samenwonen 
gestimuleerd i.p.v. bestraft dient te worden; 

 De wet bij de toepassing van de kostendelersnorm enige ruimte biedt voor 
maatwerk en er in Amsterdam honderden keren per jaar van de 
kostendelersnorm wordt afgeweken zoals bijvoorbeeld in het Amsterdamse 
project ‘Onder de pannen’; 

 De gemeente Tilburg een experiment is gestart waarbij bijstandsgerechtigden 
een half jaar mogen samenwonen zonder dat dit invloed heeft op hun 
uitkering;

Verzoekt het college:
 Te onderzoeken hoe samenwonen gestimuleerd i.p.v. bestraft kan worden o.a. 

maar niet uitsluitend door het niet toepassen/afwijken van de 
kostendelersnorm;

 Bij dit onderzoek de (tussentijdse) uitkomsten van het experiment in Tilburg te 
betrekken;

 De uitkomsten van dit onderzoek i.c.m. eventuele mogelijkheden voor een 
experiment in Groningen in Q1 2022 voor te leggen aan de raad; 

en gaat over tot de orde van de dag.
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