
                     

 
 

  Motie  
 

  
Raadsvergadering 11 november 2021 (Algemene Beschouwingen) 

 

 

Onderwerp: Langer samen met volwassen kinderen onder één dak, zonder korting op de 

bijstand 

 

 

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen op 11 november 2021; 

 

 

Constaterende dat: 

1. de kostendelersnorm uit de Bijstandswet maakt dat mensen met een bijstandsuitkering 

worden gekort of de bijstand geheel verliezen als zij een volwassen kind van 21 jaar of 

ouder in huis laten wonen;  

2. de Landelijke Cliëntenraad (LCR) de hoop heeft uitgesproken dat iets aan deze 

regeling wordt gedaan ter voorkoming dat bijstandsgerechtigden zich gedwongen 

voelen om een volwassen inwonend kind uit huis te zetten. Dat in reactie op de proef 

van samenwonen in de bijstand zonder korting op de bijstand die in oktober in de 

gemeente Tilburg is gestart, 

 

Overwegende dat: 

1. ook in Oudewater sprake is van krapte op de woningmarkt en er lange wachtlijsten 

voor een sociale huurwoning zijn;  

2. het daarom ook voor volwassen inwonende kinderen van ouders met een 

bijstandsuitkering zeer lastig is om op korte termijn een zelfstandige huisvesting te 

verkrijgen;  

3. het niet zo moet zijn dat deze kinderen zich hierdoor gedwongen voelen om onze 

mooie stad/gemeente te moeten verlaten. Hun een langere periode moet worden gegund 

om zelfstandige huisvesting in Oudewater te vinden;  

4. in een verkenning voor de Tweede Kamer naar een andere vormgeving van de 

kostendelersnorm een verhoging van de leeftijdsgrens van 21 naar 27 jaar is genoemd,   

 

   

 

Draagt het college op:  

 

1. een onderzoek te doen naar de mogelijkheid dat voor wat betreft de toepassing van de 

kostendelersnorm in de bijstand de leeftijdsgrens van 21 jaar van de inwonende 

volwassen kinderen van bijstandsgerechtigde ouders gedurende een bepaalde periode 

(minimaal 2 jaar) wordt verhoogd naar 27 jaar;  

 

2. hiertoe uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 een voorstel aan de raad voor te 

leggen 

 

Fractie gemeenteraad 

Oudewater 



 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Ondertekening en naam: 

 

Namens de fractie van het CDA, 

Kees de Bruijn. 
       

 

Deze motie is:  aangenomen / verworpen  in de vergadering van 11 november 2021. 

 

Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 

       ………………………….. …………………………. 

                                       …………………………..           ………………………… 

   ………………………….. …………………………. 

   ………………………….. …………………………. 

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

mr. A. van der Lugt                                drs. D.C. de Vries 

 
 


