
 
 
 
 
Aan:  College van burgemeester en wethouders van Groningen 
 
Datum:  8 mei 2019 
Ons kenmerk: CRA 2019-01 
 
Onderwerp:  Ongevraagd advies van de Cliëntenraad over 'De woonsituatie kent vele tinten grijs' 
 
 
Geacht college, 
 
De bijstandsnorm voor twee alleenstaanden is hoger dan die van twee mensen die samenwonen.  
Het zal regelmatig voorkomen dat de gemeente denkt dat mensen samenwonen terwijl betrokkenen 
dat zelf niet zo ervaren, zelfs ontkennen. Met als mogelijk gevolg dat mensen er ook nog van 
beschuldigd worden dat ze zich niet aan de inlichtingenplicht hebben gehouden door het niet melden 
van een wijziging in hun woonsituatie. 
Vaak ligt het genuanceerder en is er een logische verklaring waarom een woonsituatie anders is dan 
het volgens de gemeente in eerste instantie lijkt. 
 
Samenwonen gebeurd niet van de ene op de andere dag. Vaak is dit het gevolg van een relatie die al 
veel langer bestaat. Het is niet verboden om incidenteel een nacht bij iemand te overnachten 
bijvoorbeeld. Dit gaat de sociale dienst dan ook niets aan.  
Ook bij de aanvraag van een uitkering kan de gemeente twijfels hebben over de woonsituatie als die 
een beetje ingewikkeld is of een aanvrager bijvoorbeeld nauwelijks meubels in huis heeft. Vaak is 
zo'n situatie verklaarbaar doordat een aanvrager geen geld heeft om zijn woning in te richten en uit 
een lastige situatie komt waarbij meerdere levensgebeurtenissen zoals een scheiding, ontslag en/of 
het overlijden van een dierbare kort na elkaar hebben plaatsgevonden. 
Het wettelijke systeem houd hier echter onvoldoende rekening mee. Het gaat uit van maar 2 opties,  
samenwonend of alleenstaand. 
Ook een woonadres hoeft niet altijd heel duidelijk te zijn. Met name mensen die al een ingewikkeld 
leven hebben met veel problemen, verblijven wel eens op meerdere verschillende locaties. De 
conclusie dat iemand niet op een bepaald opgegeven adres zou wonen, is dan te kort door de bocht. 
 
Soms lijkt het wel of de sociale recherche en het instroomteam er met gestrekt been ingaan met als 
doel een uitkering te beëindigen en zo een bezuiniging realiseren. 
In beleidsplannen worden de woorden zorgvuldig gekozen en worden eufemismen gebruikt zoals 
fraude aan de poort aanpakken (= bij de aanvraag van de uitkering). Op papier is er ruim voldoende 
rechtsbescherming, maar er is fors bezuinigd op de gefinancierde rechtsbijstand. De bewijslast is 
door de strenge wetgeving in veel gevallen praktisch omgekeerd; het is denkbaar dat een 
uitkeringsgerechtigde die niets heeft misdaan, toch te maken krijgt met een fraudebeschuldiging die 
hem lang kan achtervolgen en gevolg kan hebben voor de schuldenregistratie. 
 
Deze aanpak en wetgeving is onder andere ontstaan door het verharde politieke klimaat. De 
menselijke maat doet er niet meer toe als een medewerker van de gemeente of externe inhuur met 
een vooringenomen blik zijn mening heeft gevormd. 



Uit bijvoorbeeld het jaarverslag van de gemeentelijke ombudsman is die werkwijze gedeeltelijk af te 
leiden. Iemand die een uitkering aanvraagt en aangeeft alleenstaande te zijn terwijl een medewerker 
van het instroomteam (op basis van wat ‘googelen’ en het bekijken van de sociale media) van mening 
is dat er sprake is van samenwonen geeft de aanvrager onder behoorlijke druk (uiteraard juridisch 
dichtgetimmerd en wie het niet met de werkwijze eens is heeft het verkeerd begrepen) de keuze, of 
de aanvraag intrekken, of een intimiderend huisbezoek of een nieuwe aanvraag doen met de 
vermeende partner. 
 
Vaak wordt veronderstelt dat mensen die zogenaamd samenwonen maar wel beide over een eigen 
woning beschikken, dat doen om financiële motieven, zo meer geld te besteden hebben. Vergeten 
wordt dat mensen dan wel met dubbele woonlasten zitten en er per saldo niet meer te besteden is. 
Natuurlijk zijn er ook mensen die bijvoorbeeld op papier in een sociale huurwoning wonen en bij een 
partner intrekken terwijl ze wel een uitkering en toeslagen ontvangen en dan ook nog eens de 
woning illegaal onderverhuren. 
Dan is er wel duidelijk sprake van fraude en regelrechte criminaliteit waarvan ook de Cliëntenraad 
vindt dat moet worden bestreden. 
De huidige participatiewet maakt echter geen onderscheid tussen mensen waarbij de situatie 
ingewikkelder is, die per ongeluk een verkeerd kruisje op een formulier zetten, of uit onwetendheid 
iets niet of te laat melden. 
 
Ons advies: 
1. Geef geen prioriteit aan handhaving van uitkeringsfraude van mensen waarbij geen opzet in het 

spel is en/of de situatie ingewikkeld is. 
2. Heb bij de aanvraag van een uitkering aandacht voor meer mogelijke ingewikkelde situaties 

zonder daar direct een voorbarige conclusie uit te trekken. 
3. Biedt – naast ja/nee en alleenstaand/samenwonend - altijd een vrij tekstveld als derde optie aan 

waarbij een toelichting kan worden gegeven op de eigen woonsituatie. 
 
Graag vernemen we uw schriftelijke reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cliëntenraad Werk & Inkomen Groningen 
Hans Alderkamp, voorzitter a.i. 
 
CC: 
 
De raadscommissie Werk en Inkomen van Groningen, 
de directie t.a.v. Hans Julsing, 
betrokken Adviesraden Sociaaldomein Haren en Ten Boer 
 
 


