Aan het Algemeen Bestuur van de GRS en de wethouders
met portefeuille armoede van de zeven Drechtstedengemeenten
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17 mei 2022
Loslaten van de kostendelersnorm

Geachte leden van het Algemeen Bestuur en wethouders,
In het Coalitieakkoord1 2021 – 2025 is afgesproken dat jongvolwassenen tot hun 27e niet meer
meetellen bij de vaststelling van de hoogte van, bijvoorbeeld, een bijstandsuitkering van ouders of
andere huisgenoten. Dat moet per 2023 geregeld zijn. Minister voor armoedebeleid, mevrouw
Schouten, schrijft in een wetswijzigingsvoorstel2 dat de leeftijd voor toepassing van kostendelersnorm wordt verhoogd van 21 naar 27 jaar.
De gemeente Rotterdam liet op 9 maart 20223 weten vooruit te lopen op de landelijke wijziging van
de Participatiewet. Rotterdam laat (voor ouders van jongeren 21-27 jaar) de kostendelersnorm los
vanaf 1 juli 2022.
Advies
We adviseren u het voorbeeld van Rotterdam te volgen en het voortouw te nemen om in de Drechtsteden de kostendelersnorm los te laten. Overwegingen hierbij zijn:
• De bestaande mogelijkheden om in individuele gevallen een uitzondering te maken op de
kostendelersnorm vraagt veel werk en daarmee onnodig hogere uitvoeringkosten.
• We horen dat veel jongeren en ouders geen beroep doen op de uitzonderingsmogelijkheden
omdat ze dit niet weten.
• De kostendelersnorm zorgt voor sociale problematiek zoals schulden, financiële
afhankelijkheid en conflicten binnen huishoudens en soms zelfs dakloosheid.
• Steeds meer inwoners leven onder de armoedegrens. Mede door de stijgende kosten voor
het levensonderhoud, zoals de energiekosten (de tegemoetkoming van € 800,- zal voor een
grote groep niet voldoende zijn) en dagelijks levensmiddelen, is de verwachting dat het
aantal mensen dat een oproep zal doen op de SDD voor inkomensondersteuning zal
toenemen.
• Het loslaten van de kostendelersnorm draagt naar onze ervaring bij aan het versterken van
de eigen regie van gezinnen, die te maken hebben met langdurige multi-problematiek.
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In sommige situaties is het wenselijk dat de leeftijdsgrens tot 27 jaar ook wordt losgelaten. Denk aan
mantelzorgers en ouderen met een klein pensioen.
Tot slot menen we dat direct aanpakken van concrete sociaal-maatschappelijke problemen van de
inwoners, bijdraagt aan het vertrouwen in de lokale overheid en de nieuwe gemeenteraad.
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,
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