
  

 

                                  

 

 

 
 
AMENDEMENT: Bezuiniging op controle bijzondere bijstand aanwenden 
                                  om bezuiniging op ZoetermeerPas te verzachten 
 
 
De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 24 juni 2019, besluit Raadsbesluit 
0637452688  “Perspectiefnota 2020” als volgt aan te passen: 
 
Bij besluitpunt 3 aan de tekst ”De maatregelen ombuigen en vernieuwen en de 
geformuleerde voorstellen nieuw beleid voor de jaarschijf 2019 vast te stellen” toe te 
voegen: 
 
“met dien verstande dat het onderdeel ‘Controle op aanvraag bijzondere bijstand ’ bij 
bezuinigingsmaatregel 19 (Begrenzing bijzondere bijstand) wél wordt uitgevoerd, waarna 
het bezuinigingsbedrag van 93.000 Euro wordt aangewend om bezuinigingsmaatregel 18 
(Effectievere inzet ZoetermeerPas) te verzachten”. 
 

Margot Kraneveldt, PvdA Zoetermeer Susanne Bout, PvdA Zoetermeer 

 

Juliette Meurs-Troch, Zoetermeer Vooruit Roel van der Vlies, Zó! Zoetermeer 

 

Iván Beij, SP     Ineke van den Berg, Fractie van den Berg 

 
 

Toelichting 

Bezuinigingsmaatregel 19 bestaat uit diverse onderdelen: 1. Controle op aanvraag bijzondere bijstand 93.000 Euro 
2. Taakstelling op individuele verstrekkingen bijzondere bijstand 50.000 Euro  en 3. Halveren van de bedragen voor de 
individuele inkomenstoeslag 32.000 Euro 
 
De PvdA is blij dat het college ervoor kiest om op onderdeel 2 en 3 niet te bezuinigen, want dit gaan de cliënten direct in hun 
portemonnee merken. Het college kiest er echter ook voor om onderdeel ‘Controle op aanvraag bijzondere bijstand’ niet uit te 
voeren. De PvdA kiest ervoor om dit onderdeel ‘Controle op aanvraag bijzondere bijstand’ juist wel als bezuiniging in te 
boeken. Dit levert 93.000 Euro op.  
 
Het gaat hier niet om het bezuinigen op verstrekkingen, het verlagen van normbedragen of het verkleinen van de doelgroep, 
waardoor dit kwetsbare mensen dus niet raakt. De gemeente gaat alleen steeksproefsgewijs de aanvragen toetsen. Het college 
zegt daarover zelf letterlijk: “Het steekproefsgewijs toetsen heeft geen gevolgen voor de aanvragen, anders dan dat er een 
keer een aanvraag wordt toegekend waar dat strikt niet juist is. Maar de toetskosten zijn in veel gevallen groter dan het te 
verstrekken bedrag; dit is een efficiencyslag.”  
 
De PvdA stelt voor dat het bedrag dat met deze efficiencyslag bespaard kan worden, binnen hetzelfde 
begrotingsprogramma gebruikt wordt om de bezuiniging op de Zoetermeerpas te verzachten. Het betreft hier dus een 
verschuiving binnen hetzelfde domein, waarmee we de maatregelen die de financieel en sociaal kwetsbaren het meest 
treffen, een beetje verlichten. 


