
                     

 
 

  Motie  
 

  
Raadsvergadering 11 november 2021 (Algemene Beschouwingen) 

 

 

Onderwerp: Liefde mag opbloeien, ook in 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 een bijstandsuitkering omlaag gaat 

als men gaat samenwonen;  

 

2. in Tilburg een proef is gestart met samenwonen en behoud van bijstand. Mensen met 

een uitkering gedurende een half jaar op proef kunnen samenwonen zonder op hun 

uitkering gekort te worden of hun uitkering helemaal te verliezen.  

 

Overwegende dat: 

1. iedereen mag houden van een ander en liefde belangrijk is in het leven;  

 

2. mensen in alle vrijheid moeten kunnen werken aan het opbouwen van een relatie;  

 

3. de wetenschap te worden gekort of de uitkering helemaal te verliezen bij samenwonen, 

mensen ervan kan weerhouden om een relatie aan te gaan en op te bouwen onder één 

dak 

   

 

Draagt het college op:  

1. een onderzoek te doen naar de mogelijkheid dat mensen in de bijstand ook in 

Oudewater gedurende een periode op proef kunnen samenwonen zonder gekort te 

worden op de bijstand of de bijstand geheel te verliezen. Dus dat de kostendelersnorm 

gedurende deze periode niet wordt toegepast; 

  

2. daarin mee te nemen dat dit ook niet met terugwerkende kracht na de proefperiode zal 

gebeuren; 

  

3. te zorgen dat de proefperiode lang genoeg is voor een serieuze ‘testperiode’ (minimaal 

6 maanden); 

  

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

leggen.  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie gemeenteraad 

Oudewater 



 

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 

 
 


