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Voorstel procedure na besluit 
Vaststellen te tekenen document(en). Aantal: - 
 
Voorstel aan Agendacommissie bijgevoegd: Nvt.  
 
Behandeling:  
 
Voorstel/besluit naar 
gemeenteraad?: Nvt 
 

   Voorgestelde actie: 
Nvt 

Raadsvoorstel/-besluit bijgevoegd: Nvt.  
 

Voorstel besluit 
 

De eerste wijziging van de “Beleidsregels verlagen uitkering in verband met woonsituatie, 
commerciële huur, schoolverlating en inkomsten uit commerciële verhuur Participatiewet 
2015” vast te stellen. 
  

Collegevoorstel 
 

Beleidsregels daklozenuitkering   

Behandeld door: Portefeuillehouder: 

Auteur: Marc Delgijer  
Directie/Afd: Expertisecentrum  
Telefoon: 9136  
Datum: 6 januari 2021 
 

1e: Weth. Adank 
2e: Weth. Haagh 
3e:  
4e:  
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Opdrachtverlening 

Bestuurlijk opdrachtgever: Weth. Adank 
Ambtelijk opdrachtgever: Coen Michel  
 
 

 
Samenvatting 
  
In december 2018 is in de staf Gezondheid een memo besproken over een aantal 
knelpunten die in de brede dienstverlening van maatschappelijke opvang werd ervaren. Eén 
van de knelpunten betreft de hoogte van de dak- en thuislozenuitkering in Breda. Vanuit de 
staf is vervolgens opdracht gegeven om in beeld te brengen wat de consequenties zouden 
zijn van aanpassing van deze uitkering, welke argumenten er zijn om aan te passen en wat 
nodig zou zijn om het te realiseren en een vergelijking te maken met andere gemeenten.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat verlaging van de dak- en thuislozenuitkering de meest wenselijke 
oplossing is om het knelpunt van de hoogte van de dak- en thuislozenuitkering op te lossen. 
Voor een nadere uitleg wordt u verwezen naar de Motivatie. Betrokken portefeuillehouders 
hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de resultaten van dit onderzoek en in het 
advies om de betreffende uitkering te verlagen. 
 
Voorgesteld wordt de “Beleidsregels verlagen uitkering in verband met woonsituatie, 
commerciële huur, schoolverlating en inkomsten uit commerciële verhuur Participatiewet 
2015 (hierna: Beleidsregels)” te wijzigen conform de inliggende eerste wijziging. 
  
Beoogd effect van het besluit 
 
De Beleidsregels worden aangepast aan de wijze waarop sinds 1 juli 2019 uitvoering wordt 
gegeven aan het bepaalde in de Participatiewet. 
  
Uitvoering van het besluit: 
Na vaststelling van de Beleidsregels worden deze bekendgemaakt (zie bij juridische 
paragraaf).  
 
  
Motivatie: 
 
In december 2018 is in de staf Gezondheid een memo besproken over een aantal 
knelpunten die in de brede dienstverlening van maatschappelijke opvang werd ervaren. Eén 
van de knelpunten betreft de hoogte van de dak- en thuislozenuitkering in Breda. Vanuit de 
staf is vervolgens opdracht gegeven om in beeld te brengen wat de consequenties zouden 
zijn van aanpassing van deze uitkering, welke argumenten er zijn om aan te passen en wat 
nodig zou zijn om het te realiseren en een vergelijking te maken met andere gemeenten.  
 
Ervaren knelpunten   
Dak- en thuislozen kregen tot 1 juli 2019 een uitkering, welke 90% bedroeg van de 
gehuwdennorm van de Participatiewet.  
De hoogte van deze uitkering werd als knelpunt ervaren in de dienstverlening voor de 
maatschappelijke opvang.  Hiervoor waren twee redenen: 

• Vanuit financieel oogpunt kan het een negatieve prikkel zijn om vanuit een dakloze 
situatie  zelfstandig/ begeleid/ beschermd te gaan wonen. Aangezien men minder 
overhoudt loont het financieel niet om aan herstel te werken. 
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• De Bredase uitkering kan een aanzuigende werking hebben voor daklozen elders, 
omdat zij hier meer geld overhouden.  

  
Resultaten onderzoek  
Zoals reeds aangegeven in de samenvatting heeft er in 2019 een onderzoek plaatsgevonden 
naar de consequenties van aanpassing van de uitkering. 
De voornaamste bevindingen waren (naast de hierboven genoemde knelpunten) als volgt: 

• Mensen zonder woonlasten hebben een hoger netto besteedbaar maandinkomen 
dan bijstandsgerechtigden met woonlasten; 

• Bij veel van de cliënten die op straat verblijven is sprake van een verslaving. De 
ervaring leert dat veel geld in het onderhouden van de verslaving wordt gestoken;  

• Voordat er gestart kan worden met een schuldregeling is een stabiele situatie vereist 
of in ieder geval een situatie waarnaar toegewerkt gaat worden. (nb. Voor de 
betrokkenen die al een schuldregeling hadden geldt dat zij een 
minimumafloscapaciteit hebben. Een verlaging van de uitkering heeft hier dus geen 
invloed op); 

• Voor een schuldregeling geldt een inspanningsverplichting om te proberen het 
inkomen te verhogen. Een verlaging van de uitkering kan dus een stimulans zijn om 
mensen weer snel te bewegen om werk te zoeken; 

• Uit een vergelijking van de gemeente Breda met 9 andere gemeenten bleek dat 5 
ervan 20% als norm hanteerden, 1 gemeente 15% en 3 10% of minder; 

• Nadelig is dat een verlaging van de uitkering door de cliënten niet als positief zou 
worden ervaren. 

 
Betrokken portefeuillehouders hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de resultaten 
van dit onderzoek en in het advies om de betreffende uitkering te verlagen. 
 
Conclusie 

 
Artikel 27 van de Participatiewet geeft het college de mogelijkheid de bijstand te verlagen 
wegens het niet aanhouden van woonruimte (door het hebben van lagere noodzakelijke 
kosten van bestaan). 
Gelet op voorgaande argumenten is in de staf sociaal domein aangegeven dat een extra 
verlaging van 10% wenselijk was. Dat betekende concreet dat de totale verlaging uitkomt op 
20% van de gehuwdennorm (Participatiewet). 
Er werd op dat moment van uitgegaan dat regelgeving niet hoefde te worden aangepast. 
Rond de start van de implementatie (op 1 juli 2019) van de aangepaste norm bleek echter al 
snel dat dat toch wenselijk was. Door omstandigheden heeft deze constatering niet geleid tot 
aanpassing van de regelgeving, zodat feitelijk bij het toekennen van deze uitkeringen van de 
beleidsregels werd afgeweken. Aangezien hier sprake is van een structurele afwijking is het 
gewenst om het formele beleid in overeenstemming te brengen met de feitelijke uitvoering. 
Daarom wordt nu voorgesteld de “Beleidsregels verlagen uitkering in verband met 
woonsituatie, commerciële huur, schoolverlating en inkomsten uit commerciële verhuur 
Participatiewet 2015 (hierna: Beleidsregels)” te wijzigen conform de inliggende eerste 
wijziging. 
  
Juridisch: 
 
Bevoegdheid 

Het college is op grond van de Gemeentewet bevoegd om (gewijzigd) beleid vast te 
stellen. 
  
Consequenties 

In de huidige Beleidsregels is geregeld dat een verlaging van 10% op de uitkering wordt 
toegepast ingeval sprake is van lagere algemene bestaanskosten dan waarin de norm 
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voorziet als gevolg van de woonsituatie, waaronder begrepen het niet aanhouden van een 
woning vanwege (pseudo)dak- en thuisloosheid of anti-kraakconstructie (artikel 3 
‘Beleidsregels). In de praktijk wordt structureel een korting van 20% gehanteerd. Door 
wijziging van de Beleidsregels wordt de feitelijke uitvoering gelegitimeerd. 
 
Bekendmaking 

De Beleidsregels worden op de voorgeschreven bekendgemaakt in het gemeenteblad van 
Breda. Ook zijn ze te raadplegen in het regelingenbestand op www.overheid.nl. 
 
  
Financieel: 
 
De aanpassing van de norm heeft financiële gevolgen. Aangezien deze echter in de praktijk 
al vanaf 1 juli 2019 is doorgevoerd is de aanpassing vanaf de begroting 2019 meegenomen 
bij de uitgaven Wet Buig. 
  
Risicomanagement: 
 
Nvt 
  
Bijlagen: 
 
Eerste wijziging van de “Beleidsregels verlagen uitkering in verband met woonsituatie, 
commerciële huur, schoolverlating en inkomsten uit commerciële verhuur Participatiewet 
2015”. 
  
 


