
    

 

Amstelveen 11 oktober 2020 

Schriftelijke vragen conform art. 36 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en 

andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 

 

Schriftelijke vragen met betrekking tot bijstand tijdens de coronacrisis 

 

Inleiding 

 

In Nederland zijn er grote zorgen over de toenemende armoede door de coronacrisis 

waar wij ons in bevinden. In Den Haag worden deze zorgen door alle politieke partijen 

gedeeld.  

 

Uit de officiële bekendmaking van de overheid van 6 juni jongstleden blijkt dat 

gemeenten geadviseerd wordt maatwerk toe te passen en af te zien van de vier weken 

zoektermijn vanwege Corona. Hieronder ziet u het antwoord van de minister van sociale 

zaken en werkgelegenheid op de vraag “Bent u bereid de zoekperiode voor jongeren in 

de bijstand te schrappen?”. 

 

Antwoord minister: 

Gemeenten kunnen tot 1 oktober 20205 afwijken van de regels rond de verplichte 

zoektermijn van vier weken voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Daardoor kan 

individueel maatwerk worden toegepast bij het hanteren van de vier weken 

zoektermijn en daarmee kunnen financiële problemen bij jongeren die plotseling 

zonder werk en inkomsten komen te zitten als gevolg van de coronacrisis worden 

voorkomen. Door het plotseling wegvallen van inkomen kan er financiële 

problematiek ontstaan, terwijl ander werk of scholing door de uitzonderlijke 

omstandigheden in sommige gevallen geen mogelijkheid is. Ik vertrouw erop dat de 

colleges een zorgvuldige afweging maken die recht doet aan de lokale 

omstandigheden en de situatie waarin de jongere verkeert. 
 

Alle vragen en antwoorden met betrekking tot de oplopende armoede door de corona 

uitbraak zijn hier te lezen: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3056.html 

 

Het is weliswaar al 1 oktober geweest, maar dat neemt niet weg, dat de corona nog 

steeds welig tiert in Amstelveen en er ook in onze gemeente mensen, waaronder ook de 

jongeren, in de knel komen. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fah-tk-20192020-3056.html%23ID-3056-d37e158&data=02%7C01%7C%7C7d6bacde268946e6d28d08d86c5a736f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637378483016314556&sdata=RJmPdIN%2FoPAS0Hqh4d5moSlc6WP2tE%2FrnND1rgDkYs8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fah-tk-20192020-3056.html&data=02%7C01%7C%7C7d6bacde268946e6d28d08d86c5a736f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637378483016304562&sdata=eoEu2Kddku6QQxHWJPa4ekzruwmzdYur5P7PQdnEF6E%3D&reserved=0


Navraag door de SP bij het Amstelveen loket wijst uit dat voor jongeren tot 27 jaar die 

nog thuis wonen de zoekperiode van vier weken wordt gehanteerd. 

 

Casus 

Een jongere (statushouder, iets meer dan 2 jaar woonachtig in Nederland) van nu 23 jaar  

is tot haar grote verdriet uitgeloot voor een studie geneeskunde. Deze jongere woont in 

Uilenstede en heeft het afgelopen jaar bijstand ontvangen. In dat jaar volgde zijn het 

VASVU traject, waarin drie jaar VWO wordt afgerond in 1 jaar. Statushouders volgen dit 

traject ter voorbereiding op een universitaire studie.  

De gemeente heeft nu haar bijstandsuitkering stopgezet terwijl zij zelfstandig woont. Het 

besluit de uitkering te beëindigen met ingang van 1 september is opgemaakt op 21 

september 2021. 

 

Vragen 

 

1) Wat is het beleid ten aanzien van jongeren in de bijstand? Is het college bereid 

het advies van de minister over te nemen? 

 

2) Is het college het met de SP eens dat een statushouder die zou studeren en is 

uitgeloot niet verwijtbaar werkloos is? En dat zij dan geholpen moet worden om 

het gemiste studiejaar te overbruggen? 

 

3) De gemeente is op de hoogte dat iemand die is uitgeloot voor een studie en dus 

niet studeert geen studiefinanciering van DUO krijgt. Waarom wordt dan de 

bijstandsuitkering van een zelfstandig wonende jongere stopgezet? 

 

4) Wat is de reden dat een ingrijpend besluit om iemands uitkering stop te zetten  

drie weken later wordt opgemaakt dan de ingangsdatum van de stopzetting?  

 

5) Gebeurt het vaker dat cliënten van de afdeling Werk en Inkomen weken later pas 

te horen krijgen dat hun uitkering is stopgezet? Wat is hiervan de reden? Is het 

college het met de SP eens dat een besluit over stopzetting van een uitkering juist 

vóór de ingangsdatum verstuurd moet worden? 

 

6) Is het college het met de SP eens dat in deze tijden van Corona de boven 

genoemde acties bijstandsgerechtigden in financiële problemen brengt? En 

daardoor veel stress bij de bijstandsgerechtigde veroorzaakt? 

 

7) Bijstandsgerechtigden ervaren ook veel stress doordat er vaak van klantmanager 

wordt gewisseld. Met name als zij gaan werken krijgen deze inwoners binnen een 

periode van nog geen half jaar soms wel met drie tot vier klantmanagers te 

maken. Dat is van grote invloed op de continuïteit van het traject. Is het college 

het met de SP eens dat zowel voor de gemeente om goed te kunnen monitoren 

als voor de vertrouwensrelatie met de cliënt een vaste klantmanager cruciaal is? 



 

8) Bijstandsgerechtigden mogen zich laten bijstaan door een ondersteuner. Dit kan 

een ondersteuner van MEE zijn, maar ook iemand uit het eigen netwerk. Is het 

college ervan op de hoogte dat op het Werkplein de ondersteuners worden 

heengezonden en niet bij het gesprek met de cliënt aanwezig mogen zijn? Zo ja, 

welke actie gaat het college ondernemen om ervoor te zorgen dat 

cliëntondersteuners niet meer weggestuurd worden van het Werkplein?  

 

 

Vriendelijke groet, 

Marina Casadei. 


