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Geachte heer Molhoop, 

De kostendelersnorm is een door het Rijk vastgestelde norm voor de hoogte van de 
uitkering van mensen die de kosten van een woning kunnen delen met anderen van 
hetzelfde huishouden. Voor het toepassen van deze norm ligt de beoordeling bij de 
gemeente. De staatssecretaris heeft onlangs aangegeven, dat gemeenten bij de deze 
beoordeling maatwerk kunnen leveren.. 

Op basis van artikel 40 zijn de volgende vragen gesteld: 

Vraag 1 
Bent u voornemens de aangeboden ruimte te benutten?Zo nee, waarom niet? 

Het is gemeenten in principe niet toegestaan om van de landelijke normen af te wijken, 
omdat zij geen inkomenspolitiek mogen bedrijven. De beoordeling van welke norm voor 
iemand van toepassing is ligt wel bij de gemeenten. Voor dat punt geeft de staatssecretaris 
nu aan dat gemeenten bij de deze beoordeling maatwerk kunnen leveren. Het gaat daarbij 
vooral om de beoordeling of iemand duurzaam tot een huishouden behoort en dus de 
kostendelersnorm van toepassing is. Wanneer iemand slechts tijdelijk inwoont, 
bijvoorbeeld om zorg te verlenen aan iemand met een gebroken been, dan kan de 
gemeente bepalen dat de kostendelersnorm niet van toepassing is. Deze situaties moeten 
individueel worden beoordeeld, waarbij wij zeker gebruik maken van de mogelijkheid om 
maatwerk te leveren, om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de persoonlijke 
omstandigheden van de cliënt. De kostendelersnorm is de door het rijk vastgestelde norm 
voor de hoogte van de uitkering van mensen die de kosten van een woning kunnen delen. 
Net als elke andere bijstandsnorm is de hoogte van kostendelersnorm het basisbedrag 
waarmee men door het rijk geacht wordt, onder normale omstandigheden, te kunnen 
rondkomen. 
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Vraag 2 
Hoeveel casussen kent de gemeente Steenbergen die voor deze uitzondering in 
aanmerking kunnen komen? 

Omdat het niet om een vast omschreven doelgroep gaat, kunnen wij hier geen inschatting 
van geven. 

Vraag 3 
Bent u bereid te overwegen, mantelzorgers of ontvangers zoals hierboven benoemt ook 
onder het kopje "uitzondering" te plaatsen?Zo nee, waarom niet? 

Wij zullen van geval tot geval moeten beoordelen of de kostendelersnorm van toepassing 
is of niet. Het is niet mogelijk om voor een gehele doelgroep te bepalen dat de 
kostendelersnorm niet van toepassing is. De staatssecretaris geeft in de bewuste 
verzamelbrief aan dat dit categoriaal ontheffen van de kostendelersnorm niet mogelijk is. 
Bij maatwerk passen geen algemene regels. 

Vraag 4 
Kunt u inschatten welke kosten dit met zich mee zal brengen voor onze gemeente en wordt 
dit gecompenseerd door het rijk? 

Wanneer de kosten van bijstand van de gemeente stijgen omdat er hogere uitkeringen 
worden verstrekt dan zijn deze kosten voor rekening van de gemeente. Er is op dit moment 
geen inschatting te maken van een eventuele stijging van de kosten van bijstand als 
gevolg van het leveren van maatwerk. Het rijk stelt hiervoor geen extra middelen 
beschikbaar naast het beschikbare budget voor uitkeringen. 

Vraag 5 
Is het college bereid om eventuele voornemens voor wat betreft veranderd beleid en de 
daarbij behorende kosten, tijdens behandeling voorjaarsnota met de raad te delen ? 

Er is op dit moment geen aanleiding en noodzaak om het beleid te wijzigen. Het bieden 
van maatwerk is goed mogelijk binnen de huidige beleidskaders. De bewuste 
verzamelbrief van de staatssecretaris biedt voldoende handvatten. Wij hebben daarom niet 
het voornemen om op dit moment het beleid te wijzigen. 

We hopen u zo voldoende te hebben gei) 
vragen. S 

erd en danken u voor de ingediende 


