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Geacht College,
Naar aanleiding van een prikkelend politiekcafe met Tweede Kamerlid Matthijs Huizing van de W D , over
onder andere de ontwikkelingen binnen het arbeidsmarktbeleid, doe ik u dit schrijven toekomen. Per 1
januari 2012 wordt de gewijzigde Wet Werk en Bijstand van kracht met daarin onder meer een
verscherping van de inkomenstoets.
Deze toets brengt mij bij het onderwerp omtrent de opeenstapeling van uitkeringen en toeslagen met
daarbij de inconsistentie tussen werkenden en niet-werkenden in de gemeente Bergen op Zoom.
Werkenden in kostwinnergezinnen met een inkomen tot 140% van het wettelijk mininumloon zouden,
ondanks hard werken en zonder de toekomstige wetswijziging (afbouw dubbele hefingskorting), de
bijstandsuitkering in de toekomst hoger zien worden dan hun eigen inkomen. Landelijk betreft dit ruim
tienduizend gezinnen.
Gelet op de bovenstaande ontwikkelingen en de toekomstige Wet Werken naar Vermogen is het goed om
in de aanloop er naartoe een helder en specifiek beeld te krijgen van de huidige stand van zaken.
Hetgeen resulteert in één brede vraag:
Kunt u aangeven hoeveel uitkeringsgerechtigden in de gemeente Bergen op Zoom met de
opeenstapeling van uitkeringen (wet BUIG), met daarbij lokale en landelijke toeslagen en
regelingen, boven het 110% van het wettelijk minimumloon uitkomen (minima)?
Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Dennis Hoekstra
Raadslid W D

Gewenste wijze van beantwoording:
[X] schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen
□ mondelinge beantwoording in de eerstvolgende commissievergadering
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