
    

Gemeenteraad  

Motie    
Datum : 23 december 2021
Fractie : ChristenUnie, PvdA, SGP, SP, Lijst van Hien, D66, CDA
Onderwerp : Bijstand giften

De raad van de gemeente Hoogeveen, in vergadering bijeen op 23 december 2021;

Constaterende dat:
• Giften van derden momenteel tot een bedrag van € 750,- worden vrijgelaten en het restant 

wordt toegerekend aan het vermogen;
• De Tweede Kamer de Motie Jasper van Dijk heeft aangenomen die de regering verzoekt voor 

mensen in de bijstand een vrijstelling van giften te realiseren van € 1.200, - per jaar;
• Onder andere de gemeenten Amsterdam, Nijmegen, Goirle, Zoetermeer, Venray en Rijswijk 

reeds een vrijstelling van giften geven van € 1.200, - per jaar en Hoogeveen dit voorbeeld 
meteen kan gaan volgen;

• De gemeente Hoogeveen vanuit artikel 22 van de huidige beleidsregels het volgende 
hanteert: “uitgangspunt is dat giften van derden die geen structureel karakter hebben tot een 
totaalbedrag van € 750,00 per kalenderjaar worden vrijgelaten”.

Overwegende dat:
• Mensen in de bijstand, wanneer ze een gift van derden ontvangen, een hogere vrijlating 

dienen te krijgen.

Verzoekt het college om:
• Niet af te wachten tot de landelijke wet in werking zal gaan treden
• Zo spoedig mogelijk en met terugwerkende kracht, ingaande het jaar 2021, met een 

aanpassing van de beleidsregels te komen, zodat bijstandsgerechtigden een vrijstelling van 
giften tot € 1.200,- per jaar krijgen. 

• Daarnaast blijven de giften van een charitatieve instelling tot een totaalbedrag van € 1.500,- 
per kalenderjaar ook mogelijk, zoals in de huidige beleidsregels al gesteld is. Giften in natura 
worden tot een totaalbedrag van € 1.000,- per kalenderjaar vrijgelaten.

En gaat over tot de orde van de dag.
ChristenUnie Hetty Pullen-Muis
PvdA Lisa Charlotte Schonewille
SGP Brand van Rijn
SP Philip Oosterlaak
Lijst van Hien Catharina van Hien
D66 Marin Rutgers
CDA Hetty Bouius-Feijen


