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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de motie met betrekking tot vrijstelling van giften voor 
bijstandsgerechtigden" welke unaniem door uw raad op 21 december 2021 is ingediend en aangenomen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
De beleidsregel "Vrijlating giften Participatiewet gemeente Dinkelland" vast te stellen. 
 
Toelichting 
Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad unaniem de motie "Vrijstelling van giften voor 
bijstandsgerechtigden" ingediend en aangenomen. Een motie waarin is aangegeven, om in navolging van 
een motie in Tweede Kamer welke nog niet is doorgevoerd, € 1.200, - per jaar aan giften vrij te laten voor 
bijstandsgerechtigden. Op basis van het staand beleid moest in principe iedere gift gemeld en beoordeeld 
worden. In verband met het feit dat wij naar onze naasten omzien, is in zijn algemeenheid het ontvangen van 
boodschappen, voedsel van de Voedselbank of het verkopen van bijv. een fiets niet gezien als bron van 
inkomsten. Hier werd in de praktijk dus geen uitvoering aan gegeven. 
 
Redenen om de beleidsregel in te voeren 
Er zijn bepaalde redenen voor om deze beleidsregel in te voeren. Deze zijn: 
1. In een aantal gevallen zal een en ander voor bijstandsgerechtigden voordeliger uitpakken. Dit omdat 

op dit moment bepaalde niet vrijgelaten giften, onder de nu gestandaardiseerde vrijstelling zullen 

vallen. 

2. Het wordt eenvoudiger voor bijstandsgerechtigden en gemeentelijke uitvoerders. Want een aantal 

giften hoeft niet meer te worden gemeld door bijstandsgerechtigden en niet te worden beoordeeld 

door de uitvoering. 

 
Kanttekening 
Net als voorheen blijft handhaving in deze zaken moeilijk. Dit omdat wat daadwerkelijk wordt ontvangen aan 
giften niet is te controleren. Echter met de invoering van de beleidsregel is er meer toegestaan waardoor de 
omvang van eventuele fraude afneemt. 
 
Uitvoering 
Na vaststelling van de beleidsregel kan deze gelijk worden toegepast. Vanuit praktische overwegingen en 
omdat dit in het voordeel van bijstandsgerechtigden kan uitpakken is in een terugwerkende kracht tot 1 
januari 2022 voorzien. 

 



 
Communicatie 
De regeling wordt bekend gemaakt via: 

 Een persbericht 

 Informatie op de gemeentelijke website  

 Social media gemeente kanalen  

 Huis-aan-huis blad (persbericht wordt met alle lokale pers gedeeld) 

 Kanalen Schakel inzetten. 

 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
     

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


