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 MINIMAAL BEDELEN 
 
 Almere en de economisch zwakken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "Minimaal bedelen" is het resultaat van een meerjarig 
 samenwerkingsprojekt van de Almeerse vestiging van het Buro 
 voor Rechtshulp te Zwolle en de Sociaal Raadslieden van de 
 Eerstelijns Voorzieningen Almere. "Minimaal bedelen" bevat een 
 systematische analyse van een deel van de werkzaamheden van de 
 directie Maatschappelijke Zorg en Woonruimteverdeling van de 
 gemeente Almere en is gebaseerd op zowel de eigen ervaringen 
 van de hulpverleners, als op andere nuttige informatie. 
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1 INLEIDING 
 
 

1. INLEIDING 
 
 
Brood op de plank en een dak boven je hoofd zijn essentiële bestaansvoorwaarden. De 
overheid heeft zich de zorg voor een minimaal rechtvaardige verdeling van deze 
bestaansvoorwaarden aangetrokken. Zo is er een wettelijke regeling op het gebied van de 
verdeling van goede en goedkope woonruimte aan de economisch zwakke 
woningzoekenden. Maar er is ook een wettelijke minimum inkomensgarantie. Het vangnet 
van die garantie is de Algemene Bijstandswet. 
 
Bij beide stukken overheidszorg is gekozen voor een decentrale uitvoering van die 
overheidszorg. Door die keuze is de gemeente de uitvoerder van de Algemene Bijstandswet 
en de Woonruimtewet geworden. In Almere zijn deze beide taken ondergebracht bij de 
directie Maatschappelijke Zorg en Woonruimteverdeling. Die directie kent voor haar taken 
twee sectoren: de sector sociale zaken en de sector huisvesting. Aan deze diensten is de 
zorg voor het brood op de plank en het dak boven het hoofd van de economisch zwakkeren 
toebedeeld. 
 
Deze overheidszorg is gebaseerd op landelijke wetten. Maar dat betekent niet dat de 
gemeenten binnen de regelgeving geen eigen beleidsvrijheid hebben. Via deze 
beleidsvrijheid zijn gemeenten in staat om zelf keuzen te maken ten behoeve van de 
economisch zwakke medeburgers. Decentralisatie en beleidsvrijheid zijn meestal 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een keuze voor decentralisatie betekent dan ook een 
keuze voor plaatselijke beleidsvrijheid. 
 
Het Buro voor Rechtshulp en de Sociaal Raadslieden verrichten diensten voor de sociaal-
economisch zwakkeren. Daardoor krijgen zij inzicht in de manier waarop de gemeente 
Almere de aanwezige beleidsvrijheid gebruikt. Naar aanleiding van dit inzicht hebben de 
hulpverleners de gemeente herhaaldelijk gewezen op gesignaleerde knelpunten. De naar 
voren gebrachte problemen zijn door de gemeente altijd gekarakteriseerd als incidenten. En 
incidenten zijn uiteraard geen aanleiding om te komen tot een wijziging van het beleid.  
 
Tussen incidenten kan een verband bestaan. Uit een systematische verzameling van 
incidenten kan die structuur blijken. In dit verslag staat een bundeling van incidenten 
centraal. De opstellers van dit verslag geven hiermee inzicht in de inhoudelijke opstelling van 
de directie MZW ten opzichte van de minst draagkrachtigen. Dit verslag belicht daarmee de 
grondhouding van de directie MZW. 
 
Het verslag is overigens niet bedoeld als een kwantitatieve opsomming van allerlei foutjes 
van de directie MZW. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Uiteraard gaat dat ook op voor 
de dienstverlening van de directie MZW. Daarom zijn in dit verslag dan ook alleen gevallen 
opgenomen, waarbij de gemeente bleek te volharden in de door haar gekozen opstelling. 
Wie volhardt in zijn opstelling, geeft daarmee te kennen dat hij bewust ergens voor kiest. En 
bewuste keuzes heeft de gemeente uiteraard vaak moeten maken. Ook als het gaat om de 
economisch zwakkeren. 
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2 DE TOEGANG 
 
 

2.1. INLEIDING 
 
 
"In verband met den heerschenden woningnood in een groot aantal gemeenten in ons land is 
een krachtig ingrijpen noodzakelijk om chaotische toestanden op het gebied van de 
volkshuisvesting te voorkomen, waarvan vooral de economisch zwakkeren het slachtoffer 
zouden worden."1  
Dat krachtig ingrijpen betekende een wettelijke beperking van de vrije markt voor goedkope 
woonruimte in plaatsen waar woningnood heerste. Die ingreep ging niet zo ver dat de 
contractsvrijheid bij het kopen en verhuren van woonruimte volledig opzij werd gezet. Het 
betekende wel dat voor het ingebruiknemen van woongelegenheid een vergunning nodig 
was.  
Het in gebruik nemen of geven van woongelegenheid zonder dat daarvoor een vergunning is 
verleend, is door de Wet verdeeling woongelegenheid 1947 verboden2. Dat wettelijk verbod 
bestaat nog steeds. Alleen heeft de wet een andere naam gekregen: Woonruimtewet 1947. 
Overtreding van het verbod levert nog steeds een strafbaar feit op. De overtreding van artikel 
1 Woonruimtewet 1947 kan door politiedwang worden opgeheven. 
 
Sinds de invoering van de Wet verdeeling woongelegenheid 1947, heeft de lokale overheid 
een belangrijke taak bij het doelmatig verdelen van de goedkope woonruimte onder de 
sociaal-economisch zwakkeren. Het is de gemeenteraad die de, voor de doelmatige 
verdeling van woongelegenheid in de gemeente bevorderlijke, regels vaststelt3. Daarnaast 
zijn burgemeester en wethouders belast met het verstrekken van woonruimtevergunningen4 
en kan de burgemeester politiedwang toepassen tegen overtreders van het verbod van 
artikel 1 Woonruimtewet 19475.  
 
De Wetgever meende er overigens wel goed aan te doen om de Minister van Binnenlandse 
Zaken bevoegd te maken om nadere regels vast te stellen voor de toepassing van artikel 1 
Woonruimtewet 19476. Van deze bevoegdheid heeft de Minister gebruik gemaakt door in 
Woonruimtebeschikkingen vast te leggen in welke gevallen een gemeente zich iets moet 
aantrekken van de woningbehoefte van een woningzoekende7. 
 

 

    1.  Bijlagen Hand. TK 1946-1947, nr. 424, 2-3, p. 6. 

    2.   Wet van 4 augustus 1947, Stb. H 291.   

    3.   Art. 4 Woonruimtewet 1947. 

    4.   Art. 1 Woonruimtewet 1947. 

    5.   Art. 23 Woonruimtewet 1947. 

    6.   Art. 3 Woonruimtewet 1947. 

    7.  De meest recente Woonruimtebeschikking is van 1984 en is laatstelijk gewijzigd bij 
regeling van 5 april 1988 en gepubliceerd in Stcrt. 1988, nr. 76. 
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In Almere is de Woonruimtewet 1947 van kracht. Door de gemeenteraad van Almere zijn een 
Woonruimteverordening en een Urgentiepuntensysteem8 vastgesteld. Volgens de 
Woonruimteverordening kan een woonvergunning slechts verleend worden aan 
woningzoekenden, die in het Almeerse register van woningzoekenden zijn ingeschreven of 
daarin kunnen worden ingeschreven9. Het Urgentiepuntensysteem bepaalt de onderlinge 
rangorde van de ingeschreven woningzoekenden. 
  
Niet alleen diverse soorten wetgevers en bestuursorganen hebben taken bij de doelmatige 
verdeling van goedkope woonruimte. Ook de rechter is bij deze overheidstaak betrokken. 
Tegen beslissingen in het kader van de woonruimteverdeling staan de rechtsmiddelen van 
bezwaar en beroep van de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen open. 
Daardoor zijn de uitspraken van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State en die van 
zijn Voorzitter van belang voor de woningzoekende, die wil weten of de gemeentelijke 
overheid zich zijn of haar woonruimtebehoefte aan zou moeten trekken of niet. 
 
Met de bestuurlijke instrumenten van de verlening van woonvergunningen en de inschrijving 
van woningzoekenden in haar handen, heeft de gemeente Almere de mogelijkheid om op het 
gebied van de goedkope huur- en koopwoningen een eigen verdelingsbeleid te ontwikkelen 
en te realiseren. Daarbij moet de gemeente Almere wel de hogere regels in het oog te 
houden. Die voorschriften zijn te vinden in de Woonruimtewet zelf en in de 
Woonruimtebeschikking 1984.  
 
Het "doelmatige" woonruimteverdelingsbeleid van gemeentelijke overheden blijkt niet altijd 
helemaal in de pas te lopen met hogere wettelijke voorschriften10. Recent heeft het Landelijk 
Bureau Racismebestrijding er nog op gewezen, dat de Woonruimteverordening van de 
gemeente Lelystad niet in overeenstemming is met de Woonruimtebeschikking 198411. 
 
In dit onderdeel van het verslag staat de praktijk van de Almeerse woonruimteverdeling 
centraal. Aan de hand van de ervaringen van de opstellers van dit rapport, zal een beeld 
worden geschetst van de Almeerse doelmatige verdeling van schaarse en goedkope 
woonruimte. Deze praktijk zal daarom tegen het licht van hogere wettelijke voorschriften en 
rechterlijke uitspraken worden gehouden.  
Om die Almeerse woonruimteverdelingspraktijk in dat licht te kunnen zien, is het noodzakelijk 
om eerst in te gaan op die hogere regels en rechterlijke uitspraken. 
 
 

 

    8.  Op 28 juni 1990 heeft de gemeenteraad van Almere de nieuwste Woonruimteverordening 
vastgesteld. Daarmee is de woonruimteverordening uit 1987 vervangen. De 
inwerkingtreding van de nieuwe verordening is bepaald op 1 september 1990. In dezelfde 
vergadering heeft de raad een nieuw Urgentiepuntensysteem vastgesteld, dat op 
dezelfde dag is ingegaan. 

    9.  Zie artikel 13 van de Woonruimteverordening, waarin nog een aantal andere vereisten 
voor vergunningverlening te vinden zijn. 

    10.  Zowel in NJB '83, p. 781 e.v. als in NJB '84, p. 597 e.v. signaleerden mr. K. van 
Duyvendijk en mr. J.A.M. Smulders dat de lokale overheden meer dan incidenteel in strijd 
met wettelijke voorschriften handelden. "Het heeft er alle schijn van dat 
onrechtmatigheden in het toelatingsbeleid meer regel dan uitzondering zijn.", aldus de 
inleiding bij het artikel uit l985.  

    11.   Minder welkom in Lelystad; geringe kansen voor allochtonen op de woningmarkt; mr.drs. 
C.A. Tazelaar. Uitgave van het Landelijk Bureau Rascismebestrijding te Utrecht, 1990.  
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2.2. HET JURIDISCH KADER 
 
 
2.2.1. De Woonruimtewet 
 
De normen die de Woonruimtewet stelt aan de gemeente, zijn zeer algemeen geformuleerd 
en lijken nauwelijks een begrenzing voor het gemeentelijk handelen te bevatten. De door de 
gemeenteraad vastgestelde regelen moeten "voor een doelmatige verdeling van 
woongelegenheid in de gemeente bevorderlijk zijn"12. Toch heeft de rechter op basis van dit 
artikel de gemeentelijke beleidsvrijheid ingeperkt. Ook de gemeente Almere heeft dat kunnen 
ervaren13.  
 
In Almere wordt de passendheid van een huurwoning ondermeer afgemeten aan het 
inkomen van de woningzoekende. Volgens dit systeem komen de laagstbetaalden alleen in 
aanmerking voor de allergoedkoopste woningen. De Voorzitter van de Afdeling rechtspraak 
van de Raad van State heeft laten weten, dat dit deel van de Almeerse passendheidscriteria 
niet bevorderlijk is voor een doelmatige verdeling van de woonruimte14.  
 
Maar niet alleen inhoudelijk biedt de Woonruimtewet normering. Ook op het gebied van de 
bevoegdheidsverdeling binnen en buiten het gemeentelijk apparaat normeert de 
Woonruimtewet het gemeentelijk handelen. Eén van die bevoegdheidsgrenzen betreft het 
vermogen om algemeen verbindende voorschriften vast te stellen. Alleen de gemeenteraad 
kan wettelijke voorschriften vaststellen15. Als burgemeester en wethouders toch algemene 
regels vaststellen, dan zijn dat beleidsregels en vloeien daaruit voor woningzoekenden geen 
afdwingbare verplichtingen voort. 
Ook over andere bevoegdheidskwesties heeft de rechter zijn licht laten schijnen. Zo is 
gebleken, dat een woningbouwvereniging niet op eigen gezag woonvergunningen kan 
verlenen16. Maar ook een wethouder kan onder eigen verantwoordelijkheid geen 
rechtsgeldige mededelingen over de inschrijving als woningzoekende doen17. Als een 
woningzoekende een brief krijgt van een adviescommissie, waaruit niet blijkt dat die 
commissie namens burgemeester en wethouders een beslissing heeft genomen, is dat ook 
al geen beslissing van het bevoegde gemeentelijke orgaan. En dus verbindt de rechter aan 
dat soort van brieven geen rechtsgevolgen18. Volgens de rechter is niet een ambtenaar, 
maar het College van burgemeester en wethouders, bevoegd om beslissingen te nemen 
over de toekenning van een urgentiebewijs aan woningzoekenden19. 
 

 

    12.   Aldus artikel 4 Woonruimtewet 1947. 

    13.   Voor een uitvoeriger beschrijving van deze ervaring kan de lezer terecht op pagina 17 
van dit verslag. 

    14.   VzARRS 17 maart 1988, AB 1988, nr. 382. 

    15.   ARRS 25 augustus 1987, AB'88, nr. 157. 

    16.   ARRS R03.85.6996, AB '88, nr. 138. 

    17.   ARRS 28 februari 1984, AB '88, nr. 331. 

    18.   VzARRS 18 oktober 1983, AB'84, nr. 130 en VzARRS 18 november 1983, AB'84, nr. 
165. 

    19.   ARRS 15 maart 1985, AB'85, nr. 538. 
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Dit alles betekent bijvoorbeeld dat de beslissingen over de inschrijving in het register van 
woningzoekenden en de toekenning van urgentiepunten, door of namens burgemeester en 
wethouders behoren te worden genomen. En als burgemeester en wethouders hun 
bevoegdheid overdragen, dan acht de rechter het aanbevelenswaardig om dat aan de 
woningzoekende duidelijk te maken20.  
Schrijft een onbevoegde ambtenaar toch uit eigen naam brieven aan woningzoekenden, dan 
overtreedt hij daarmee wettelijke voorschriften en hebben dat soort beslissingen daardoor  
geen rechtskracht21. 

 
 
2.2.2. De Woonruimtebeschikking 
 
Ook de Woonruimtebeschikking bevat beperkingen van de beleidsvrijheid van gemeenten. 
De Woonruimtebeschikking biedt namelijk aan een aantal categorieën woningzoekenden 
bescherming op het gebied van de verdeling van goede en goedkope woonruimte. Het gaat 
dan ondermeer om een aantal economisch gebondenen, niet (meer) economisch actieven 
en woningzoekenden wegens (echt)scheiding. 
 
Dit betekent onder andere, dat burgemeester en wethouders van Almere aan economisch 
aan deze gemeente gebonden woningzoekenden, die daar niet over passende zelfstandige 
woonruimte beschikken, geen woonruimtevergunning mogen weigeren, als die 
woningzoekenden een passende woning willen gaan bewonen22.  
Daarnaast biedt de Woonruimtebeschikking bescherming aan woningzoekenden die ter 
voorziening in hun bestaan niet of niet meer duurzaam arbeid verrichten. Volgens de 
beschikking zelf worden daartoe in ieder geval gepensioneerden, ernstig invaliden, langdurig 
werklozen en remigranten gerekend. Werkloosheid wordt in de regel langdurig als zij langer 
dan twee en een half jaar duurt23. 
 
De rechter heeft te kennen gegeven dat de categorie van beschermde niet-economisch-
actieve woningzoekenden niet beperkt mag worden tot alleen de vermelde groepen 
woningzoekenden24. Zodoende is komen vast te staan, dat bijvoorbeeld ook 
bijstandsmoeders met jonge kinderen25 en vervroegd uitgetreden werknemers26 onder de 
bescherming van de Woonruimtebeschikking vallen.  
 
 

 

    20.  Zie bijvoorbeeld ARRS A-31.72871982)/27 januari 1984: "Het ware evenwel tegenover 
appellant duidelijker geweest, wanneer de mandaatsverhouding in dat besluit tot 
uitdrukking was gebracht." 

    21.   Zie ook de uitspraak van de VzARRS in het geschil  tussen dhr. M.Gharbi en 
burgemeester en wethouders van Almere; R03.84.6998/30 mei 1985. 

    22.   Zie artikel 3 van de Woonruimtebeschikking 1984. 

    23.   Zie bijvoorbeeld ARRS No. R03.83.3391/5juni 1984. 

    24.   Zie bijvoorbeeld ARRS No. R03.85.1160/20 juni 1986. 

    25.  Zie de uitspraak vermeld in noot 23, VzARRS No. R03.83.1532/S5523/ 31 maart 1983 en 
ARRS No. R03.83.5173/ 7 mei 1985. 

    26.   Zie ARRS No. R03.84.0502/ 21 maart 1985. 
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2.3. DE GOEDE EN GOEDKOPE WONING EN DE ECONOMISCH ZWAKKERE 
 
De instrumenten van de Woonruimtewet beogen een doelmatige verdeling van goede en 
goedkope woonruimte voor de economisch zwakkere woningzoekende mogelijk te maken. In 
de wet zelf is niet vastgelegd wie die "economisch zwakkeren" zijn. De wet legt ook niet vast 
welk deel van de woningmarkt voor die zwakkere groep woningzoekenden gereserveerd is.  
 
In de Woonruimtebeschikking heeft de Minister een aantal zwakke groepen van 
woningzoekenden omschreven: economisch gebondenen, echtscheidingsurgenten en niet 
(meer) economisch actieven. Daarnaast is ook het beschermde woningmarktsegment 
enigszins afgebakend: woningen met een huurprijs tussen de  

 400 en de  1.000 per maand en woningen met een koopprijs tussen de  100.000 en  
300.00027. 
 
De gemeentelijke overheid heeft dus met name een aanzienlijke beleidsvrijheid als het gaat 
om het vaststellen van het marktsegment dat voor de zwakkere woningzoekende is bestemd.  
 
 

2.3.1. De goede en goedkope passende woning 
 
De Almeerse gemeenteraad heeft vastgesteld, welk deel van de totale woningvoorraad voor 

de zwakkere bestemd is. Dit segment bestaat uit woningen met een huurprijs beneden de  

670 of een koopprijs beneden de  172.00028. Daarnaast heeft de gemeente een maximum-
inkomensgrens gesteld voor de goedkope huurwoningen. Wie een bruto maandsalaris heeft 

van meer dan  4.500 kan niet in het afgeschermde huurmarktsegment terecht29. Voor 
goedkope koopwoningen heeft de gemeente Almere geen maximum-inkomensgrens 
vastgesteld30. 
 
Artikel 1 van de Woonruimteverordening beperkt niet alleen de groep woningzoekenden die 
voor een goedkope huurwoning in aanmerking komt. Door een definitie van de passendheid 
van een woning, is het beschermde marktsegment van huurwoningen door de gemeente 
onderverdeeld in een aantal subsegmenten. Binnen die subsegmenten kan een beschermde 
woningzoekende wel of niet terecht. Of de woningzoekende in een subsegment terecht kan 
is afhankelijk van zijn of haar inkomen.  
 
Volgens de financiële passendheidscriteria kan een gezin met een bruto maand-inkomen tot 

 2.500 ten hoogste een woning met een huurprijs van  600 gaan huren. Een gezin met een 

bruto maand-inkomen tot  3.000 mag van de gemeente Almere ten hoogste  670 verhuren. 
 
 

 

    27.  Zie artikel 1, eerste lid onder f en g en het vierde lid van de Woonruimtebeschikking. 

    28.  Zie artikel 11 Woonruimteverordening. 
 
    29.   Zie artikel 1 onder 0 van de Woonruimtebeschikking. 

    30.  De gemeentelijke verordening maakt wel meer onderscheid tussen huurders en 
eigenaren-bewoners van koopwoningen. Zie bijvoorbeeld artikel 14 van de 
woonruimtebeschikking: een koper-bewoner van een woning hoeft absoluut niet 
economisch gebonden te zijn. 
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2.3.2. Commentaar 
 
Het is verleidelijk om de gevolgen van het Almeerse passendheidssysteem tegen het licht 
van het landelijke huursubsidiebeleid van het Ministerie van VROM te houden. In het kader 
van de beheersbaarheid van de groei van de individuele huursubsidies, heeft de 
Staatssecretaris van VROM bekend gemaakt, dat een huurwoning in principe niet meer 

passend is als er meer huursubsidie moet worden toegekend dan  250 per maand31.  
 

Volgens de Staatssecretaris is een huurwoning met een huurprijs van  775 dus nog 

passend voor een huurder met een bruto maandinkomen van  3.000. Die huurder zou dan 
namelijk, met zijn belastbaar inkomen van iets meer dan 

 31.000 een maandelijkse huursubsidie van  150 krijgen. Met een bruto maandinkomen 

van  2.500 en dus een belastbaar inkomen van  21.500 krijgt de huurder van een woning 

van  670 een subsidie van  245 per maand32. 
 

Van de gemeente Almere mag de huurder met een inkomen van  3.000 niet die woning van 

 775 per maand bewonen. Die woning is niet passend. In die woning mag wel iemand met 

een inkomen van  4.500 gaan wonen. Dat betekent dat de gemeente Almere een deel van 
de huursubsidiabele woningmarkt ontoegankelijk laat zijn voor woningzoekenden met een 
iets bovenminimaal inkomen. Omdat de gemeente ook deze groep woningzoekenden 
verwijst naar de goedkoopste huurwoningen, wordt daar de spoeling voor de allerlaagst 
betaalden nog dunner dan absoluut noodzakelijk is. Het betekent ook, dat de gemeente de 
Almeerse huurder niet toestaat om de door de Staatssecretaris toegestane huursubsidie te 
verkrijgen. 
 
Dit gegeven staat in schril contrast met de opvatting van één van de Almeerse sociale 
verhuurders. De Woningbouwvereniging Almere liet bij de presentatie van haar jaarverslag 
1989 weten dat het voornemen van de Staatssecretaris om de huursubsidie te beperken tot 

 250 per maand niet voor Flevoland zou moeten gelden33.  
"Landelijk gezien heeft de provincie Flevoland en daarbinnen weer een jonge gemeente als 
Almere veruit de hoogste huren. Daarom zou het maximum aan de huursubsidie niet in het 
hele land gelijk moeten zijn en met name in Almere en Flevoland meer dan 250,- gulden 
moeten kunnen zijn." "Niet alleen nieuwe, maar ook vele bestaande woningen zouden voor 
mensen met een modaal inkomen en lager niet meer betaalbaar zijn." 
 
 

2.3.3. De passende woningruil 
 
Meneer M. woont op een flat in Almere. Hij heeft een RWW-uitkering. Daar betaalt hij 

ondermeer de huur mee van ongeveer  450. Dankzij de toegekende huursubsidie kan hij 
toch gewoon elke maand de huur op tijd betalen.  
 

 

    31.  Zie bijvoorbeeld nummer 8 van de achtste jaargang van V-bulletin op pagina 2: "Naar 
aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Beheersbaarheid heeft 
Staatssecretaris Heerma gemeenten en verhuurders verzocht bij het toewijzen van 
woningen scherp te letten op de gevolgen daarvan voor de individuele huursubsidie. 
Gemeenten en verhuurders worden verzocht een woningtoewijzing die leidt tot een 

huursubsidie van meer dan  250,- per maand als niet passend te beschouwen, tenzij op 
redelijke termijn geen andere passende woonruimte aanwezig is." 

    32.  Bij de berekeningen is uitgegaan van voor-Oortse belastbare inkomens en subsidietabel 
van het tijdvak  1990/1991. 

    33.  Aldus een artikel uit het Dagblad van Almere van 31 mei 1990. 
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M. heeft in het verleden een woonvergunning voor zijn flat gekregen. Op een gegeven 
moment wil hij zijn woning graag ruilen met meneer Y. uit Groningen. Volgens de regels van 
de Woonruimtebeschikking spelen de urgentiepunten bij woningruil géén rol34. De gemeente 
moet alleen kijken of de woning passend is voor de ruilkandidaat. Volgens de Almeerse 
regeltjes hangt dat af van de grootte van de woning én van de verhouding tussen het 
inkomen van de kandidaat en de huurprijs van de woning. Het huis dat men wil gaan 
bewonen mag niet te goedkoop zijn, maar ook niet te duur. 
 
De gemeente vindt de woningruil niet goed, omdat meneer Y. (net als meneer M.) een 
RWW-uitkering heeft. Hij zou de huur niet kunnen betalen. Met het feit dat Y. in aanmerking 
kan komen voor huursubsidie wil de gemeente géén rekening houden.  
 
Tegen de weigering om aan Y. een woonvergunning te geven, maakt de hulpverlener 
bezwaar bij de gemeente. Bovendien wordt de zaak aan de Voorzitter van de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State voorgelegd. Daar komt de vraag aan de orde, of de 
gemeente het recht heeft om te zeggen, dat een woning niet passend is, omdat deze te duur 
zou zijn. 
 
In zijn uitspraak maakt de Voorzitter van de Afdeling rechtspraak, duidelijk dat het ernstig 
betwijfeld moet worden of de gemeente dit wel mag doen. De rechter komt dan ook tot het 
voorlopig oordeel, dat de bepaling in de gemeentelijke Woonruimteverordening, waarin staat 
dat men niet te duur mag wonen, niet door de beugel kan. De Voorzitter geeft daarom de 
gemeente de opdracht om te doen alsof een woonvergunning voor de woningruil is verstrekt. 
 
 

2.3.4. Commentaar 
 
Een gevolg van de gemeentelijke passendheidscriteria, is dat een deel van de beschermde 
huurwoningmarkt ontoegankelijk is voor de woningzoekenden met de allersmalste beurs. 
Daarbij is de gemeente Almere aanzienlijk roomser dan de ministeriële paus.  
 
Dit feit wekt bevreemding, als bedacht wordt dat de woningmarkt in Almere louter bestaat uit 
nieuwbouw. Omdat Almere alleen nieuwbouw kent, omvat het goedkoopste segment van de 
verhuurmarkt relatief weinig woningen. In een dergelijke situatie betekent het verkleinen van 
de mogelijkheden van de iets bovenminimalen om een iets duurdere woning te betrekken, 
dat de woningzoekenden met de smalste beurs aanmerkelijk minder kansen hebben op de 
woningmarkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een lokale woningbouwcorporatie indirect 
pleit voor het verruimen van de passendheidscriteria om er voor te zorgen dat ook de minima 
nog een huis kunnen huren in Almere. 
 
De uitspraak van de rechter dateert uit de tijd dat de Almeerse Woonruimteverordening van 
1987 nog bestond. Uit de rechterlijke uitspraak blijkt dat de door de gemeenteraad bedachte 
passendheidscriteria niet door de beugel kunnen. Als de gemeente die financiële 
passendheidscriteria niet mag hanteren, dan betekent dat ook dat zij de toegang van de 
laagstbetaalden tot de iets duurdere woningen niet op basis van die criteria mag blokkeren. 
 
Bij de wijziging van de Woonruimteverordening in 1990 bleek dat de gemeente niet van de 
financiële passendheidscriteria af wilde. Ook nadat de raad nadrukkelijk was gewezen op de 
uitspraak van de rechter, heeft zij weer een zelfde soort bepaling vastgesteld. Kennelijk 
bestaat er bij de gemeente Almere niet de behoefte om het marktsegment, waar de 
woningzoekenden met de allersmalste beurs op zijn aangewezen, iets te verruimen.  
 

 

    34.  Artikel 5 Woonruimtebeschikking. 
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2.4. DE INSCHRIJVING VAN ALMEERSE WONINGZOEKENDEN 
 
De sector huisvesting van de directie MZW is in Almere belast met de feitelijke 
werkzaamheden rondom de registratie van woningzoekenden en het verlenen van 
woonruimtevergunningen. Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor deze 
werkzaamheden. Zij hebben hun beslissingsbevoegdheid overgedragen aan het sectorhoofd 
huisvesting. Deze mag namens burgemeester en wethouders beschikkingen nemen. 
 
Voor de uitvoering van de woonruimteverdelingstaken zijn door de gemeenteraad wettelijke 
voorschriften vastgesteld. De belangrijkste plaatselijke regelgeving is te vinden in de 
Woonruimteverordening en het Urgentiepuntensysteem. 
 
Op het gebied van de woonruimteverdeling beschikken burgemeester en wethouders over 
twee adviescommissies: de huisvesting adviescommissie en de huisvesting 
beroepscommissie. De eerste commissie adviseert het College van burgemeester en 
wethouders over algemene woonruimteverdelingsvraagstukken, terwijl de laatstgenoemde 
commissie een taak heeft in het kader van de behandeling van bezwaarschriften. De 
beroepscommissie bestaat uit een wisselende delegatie uit de adviescommissie. 
 
 

2.4.1. De Woonruimteverordening 
 
Op 28 juni 1990 heeft de gemeenteraad van Almere een nieuwe Woonruimteverordening en 
een nieuw Urgentiepuntensysteem vastgesteld. Op 1 september 1990 is daardoor de oudere 
regelgeving komen te vervallen.  
Volgens de Woonruimteverordening is het verboden om een goedkope woning in gebruik te 
nemen of te geven zonder een woonvergunning35. Een woonvergunning wordt slechts 
verleend als de aanvrager is ingeschreven of kan worden ingeschreven in het register van 
woningzoekenden. Die woningzoeker moet dan wel meer urgentiepunten hebben dan 
andere gegadigden en de woning moet voor hem of haar passend zijn36. 
 
In artikel 3 van de nieuwe Woonruimteverordening is bepaald wie kan worden ingeschreven 
in het register van woningzoekenden. In dat artikel komen ook de categorieën 
woningzoekenden voor, die de bescherming van de Woonruimtebeschikking genieten. Zowel 
een deel van de economisch gebonden woningzoekenden, als een deel van de niet (meer) 
economisch actieve woningzoekenden en de woningzoekenden wegens (echt)scheiding, zijn 
terug te vinden in de Woonruimteverordening37.  
 
Maar niet alle beschermde woningzoekenden kunnen volgens de verordening in het register 
van woningzoekenden worden ingeschreven. Het gaat dan om woningzoekenden die over 
een niet-passende woning in Almere beschikken. Zo kan bijvoorbeeld een alleenstaande 
gepensioneerde, die pas een jaar een zeskamer-woning in Almere bewoont en naar een 
kleinere huurwoning wil, volgens de Almeerse verordening niet als woningzoekende worden 
ingeschreven. Volgens de Woonruimtebeschikking moet de gemeente zo'n woningzoekende 
inschrijven.  
 

 

    35.   Zie artikel 11 Woonruimteverordening. 

    36.   Zie artikel 13 e.v. van de Woonruimteverordening. 

    37.   Uit het LBR-rapport "Minder welkom in Lelystad" blijkt dat dit ook wel eens niet het geval 
kan zijn. In de woonruimteverordening van de gemeente Lelystad ontbreken de 
beschermde woningzoekenden. 
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Hoewel de Almeerse Woonruimteverordening dus op het eerste oog aardig lijkt te sporen 
met de Woonruimtebeschikking, blijkt de Almeerse regelgeving toch af te wijken van de 
hogere wettelijke voorschriften. Zo'n afwijking van die hogere regeltjes komt de 
inzichtelijkheid van het verdelingsbeleid ten aanzien van goedkope woningen niet ten goede.  
 
Deze afwijking van de hogere regelgeving wekt ook nog eens verbazing, omdat de 
Woonruimteverordening 1987 wel in de pas liep met de Woonruimtebeschikking. Waarom de 
gemeente Almere correcte regelgeving heeft vervangen door onvolledige is niet duidelijk. 
 
 

2.4.2. Het Urgentiepuntensysteem 
 
Aan de hand van het aantal urgentiepunten, bepaalt de gemeente de mate van dringendheid 
van het woonprobleem van een woningzoekende ten opzichte van de overige 
woningzoekenden. Bij inschrijving in het register kent de gemeente aan elke 
woningzoekende een aantal urgentiepunten toe. Die urgentiepunten kent ze toe op basis van 
objectieve en subjectieve urgentiefactoren. Objectieve urgentie-factoren zijn bijvoorbeeld 
economische binding, reisafstand woon- werkverkeer en te kleine behuizing. Een belangrijke 
subjectieve urgentiefactor is het bestaan van een sociale of medische indicatie voor het 
verkrijgen van een woning.  
 
De advisering over toekenning van sociale urgentiepunten is een taak van de 
woonmaatschappelijk werkers van de sector huisvesting. Over de eventuele toekenning van 
medische urgentiepunten adviseert de Gemeenschappelijke Gezondheids  Dienst het 
College van burgemeester en wethouders. 
 
Tijdens de inschrijving in het register krijgt elke woningzoekende, voor elke maand dat hij of 
zij is ingeschreven, 1 wachttijdpunt. Aan de hand van de individuele urgentiescore, wordt de 
rangorde tussen de woningzoekenden bepaald. 
 
 

2.4.3. Het register van woningzoekenden 
 
Een woningzoekende die zich niet kan laten inschrijven in het register van 
woningzoekenden, kan geen woonvergunning krijgen. Dat betekent dat zo iemand geen 
goedkope huurwoning in Almere mag gaan bewonen. Om ingeschreven te raken, moet de 
woningzoekende een inschrijfformulier invullen en, voorzien van bijlagen, inzenden. De 
sector huisvesting verstrekt de inschrijfformulieren. Deze zijn niet vrij verkrijgbaar.  
 
De procedure voor inschrijving van woningzoekenden is door de gemeente als volgt 
beschreven. "Tijdens gesprekken aan de balie van de sector huisvesting wordt samen met 
de aspirant-woningzoekende geïnventariseerd of er een inschrijfmogelijkheid bestaat. Indien 
overduidelijk naar voren komt dat de persoon niet voor inschrijving in aanmerking komt, 
wordt (in overleg) besloten geen inschrijfformulier te verstrekken. Aan het verstrekken en 
vervolgens behandelen van inschrijfformulieren zijn namelijk voor zowel de gemeente als de 
burger aanmerkelijke kosten en moeite verbonden. Voor de gemeente houden deze verband 
met een groot aantal administratieve handelingen en voor de burger met het zorgdragen 
voor een uittreksel uit het bevolkingsregister en overige toepasselijke bewijsstukken, 
alsmede voor de verzending ervan. In geval van twijfel wordt wel een formulier uitgereikt 
respectievelijk zorg gedragen voor een beschikking inhoudende een afwijzing van het 
verzoek om ingeschreven te worden, indien de wens daartoe uitdrukkelijk kenbaar wordt 
gemaakt. Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat een burger zich eigener beweging 
tot het College wendt. 
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Na ontvangst van ingevulde inschrijfformulieren worden deze, in het geval de verstrekte 
informatie niet in toereikende mate uitwijst of er inderdaad sprake is van een 
inschrijvingsgrond respectievelijk voor welke woningen betrokkenen in aanmerking wensen 
en kunnen komen, met een begeleidend schrijven aan de aanvragers geretourneerd. In het 
begeleidend schrijven wordt aangegeven welke informatie nog ontbreekt. Dit naar de 
inzichten die er in dat stadium bestaan betreffende de noemers waaronder de betrokkene 
wel/niet opgenomen kan worden in het register van woningzoekenden." 
 
Bij het verstrekken van inschrijfformulieren selecteert de gemeente Almere de 
woningzoekenden dus reeds op mogelijkheid voor inschrijving in het Almeerse register van 
woningzoekenden. Het zal duidelijk zijn dat degene die geen formulier mee krijgt ook nooit 
een beschikking krijgt en dus niet gewezen wordt op de mogelijkheid om iets te doen tegen 
een mogelijk foutieve beoordeling van de inschrijvingsmogelijkheden. Door deze handelwijze 
ontbreekt een deel van de gebruikelijke foutcontrole bij overheidshandelen: de 
bezwaarschriftenprocedure. 
 
 

2.5. HULPVERLENERS EN DE PRAKTIJK VAN DE WOONRUIMTEVERDELING 
 
Het Buro voor Rechtshulp en de Sociaal Raadslieden geven informatie en advies over 
sociale regelingen. Wie het zicht kwijt is in de veelheid van instanties en regeltjes, kan bij 
deze hulpverleners terecht voor een onafhankelijk advies38. Daardoor kloppen ook 
woningzoekenden, die geen zicht (meer) hebben op de regelgeving rondom de 
woonvergunning, bij deze dienstverleners aan. Het zijn voornamelijk de sociaal minst-
vermogenden die bij de beide instellingen aankloppen. Een groep die grote overeenkomst 
vertoont met een deel van de groep woningzoekenden, die door de Woonruimtebeschikking 
beschermd wordt: de economisch niet-actieven. Volgens de Woonruimtebeschikking mag 
van hen geen economische binding verlangd worden bij de inschrijving in een register van 
woningzoekenden. 
 
Wat hierna volgt is een beschrijving van een aantal ervaringen van de samenstellers van dit 
verslag. Uit die ervaringen blijkt hoe de gemeente Almere in de loop der tijd tegen de, 
beschermde woningzoekenden aankeek. Het gaat daarbij om de inschrijving van niet 
economisch actieve woningzoekenden: de bij uitstek economisch zwakke woningzoekende 
dus. 
 
 

2.5.1. Bijstandsmoeder L. 
 
In november 1987 bezoekt een dertig jarige vrouw het spreekuur van één van de 
hulpverleners. Vanwege een echtscheiding, woont de vrouw al een half jaar bij haar bejaarde 
ouders in. Sinds half augustus ontvangt zij van de sociale dienst van de gemeente Almere 
een bijstandsuitkering. Ook haar kind van twee jaar woont bij haar en de bejaarde ouders. In 
verband met de verzorging van het kind hoeft de bijstandsmoeder van de sociale dienst niet 
te solliciteren. Daarom staat ze dan ook niet als werkzoekend ingeschreven.  
 
Voor haar echtscheiding woonde de vrouw in de donorgemeente Amsterdam. Op advies van 
de Almeerse sociale dienst heeft ze zich uit het bevolkingsregister van Amsterdam laten 
uitschrijven en in dat van Almere laten inschrijven. Dat heeft ze op één en dezelfde dag 

 

    38.  In het bestek van dit verslag voert het te ver om een uitputtende beschrijving te geven 
van de werkzaamheden van deze beide soorten hulpverleners. De geïnteresseerde lezer 
kan daarvoor te rade gaan bij "De ontwikkeling van de hulpverlening van de buro's voor 
rechtshulp en sociaal raadslieden". 
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gedaan. Op die dag is ze ook bij de sector huisvesting geweest. Ze wilde zich als 
woningzoekende laten inschrijven. De ambtenaar heeft haar verteld dat ze niet in dat register 
kan worden opgenomen. Ze kreeg dus geen inschrijfformulier. Een week later is haar het 
zelfde verhaal verteld. En weer kreeg ze geen inschrijfformulier. 
 
Op 8 oktober heeft de vrouw een brief naar de gemeente gestuurd. Daarin vroeg ze of ze 
kon worden ingeschreven als woningzoekende. Nu heeft ze een reactie van de gemeente 
gekregen. Daarin staat dat ze niet wordt ingeschreven. Tegen die beslissing tekent de 
hulpverlener bezwaar aan.  
 
Tijdens een hoorzitting blijkt dat ook de beroepscommissie vindt dat de vrouw niet 
ingeschreven hoeft te worden. Daarom laat ze zich in Amsterdam inschrijven als 
woningzoekende. Dat levert geen enkel probleem op. Daarna vraagt de hulpverlener aan 
burgemeester en wethouders van Amsterdam om tussenbeide te komen en de vrouw voor te 
dragen voor een woning in Almere.  
 
Burgemeester en wethouders verklaren het bezwaar eind februari 1988 ongegrond. De 
beroepscommissie wijdt in haar advies de volgende overweging aan artikel 4, lid 1, van de 
Woonruimtebeschikking 1984: "Inzake de vraag of betrokkene ter voorziening in het bestaan 
niet of niet meer duurzaam arbeid verricht overweegt de commissie dat de duurzaamheid, 
anders dan bij de overige in bedoelde bepaling genoemde categorieën personen, niet op 
grond van objectieve factoren vaststaat. Het feit dat zij een kind verzorgt kan, in de huidige 
maatschappelijke context, op zichzelf niet als zodanig worden aangemerkt."  
 
Omdat de inschrijving als woningzoekende weer wordt geweigerd, gaat er een beroepsschrift 
naar de Afdeling rechtspraak van de Raad van State. Maar de rechter hoeft er niet aan te 
pas te komen. Binnen twee weken na de verzending van het beroepsschrift, draagt 
Amsterdam haar oud-ingezetene voor als woningzoekende in Almere. Daardoor krijgt de 
vrouw veel extra urgentiepunten en dus is ze snel aan de beurt voor een woning. 
 
 

2.5.2. Blijf-van-m'n-lijf 
 
Eind 1988 maakt een 42 jarige vrouw, op advies van haar maatschappelijk werkster, een 
afspraak met een hulpverlener. Zij woont samen met een volwassen kind in een dure 
Almeerse woning. Daarvoor hadden ze geen woonvergunning nodig. Elke maand moet een 

huurprijs van  736 worden betaald. Zij ontvangt een bijstandsuitkering met een 
woningdelerskorting. In deze dure woning is ze ten einde raad maar gaan wonen omdat ze 
zich van de gemeente niet mocht inschrijven als woningzoekende. 
 
Voordat ze naar Almere kwam, heeft ze enige tijd doorgebracht in een Blijf van m'n lijf huis. 
Dat was noodzakelijk vanwege mishandeling door haar echtgenoot. De politie van haar oude 
woonplaats heeft haar naar het Blijf-huis gebracht.  
 
In april 1988 heeft de vrouw contact gezocht met de sector huisvesting. Daar heeft men haar 
toen verteld dat de gemeente Almere haar niet kon inschrijven als woningzoekende. Ook een 
tweede poging om ingeschreven te raken leed schipbreuk.  
 
Na meer dan een half jaar wonen in de te dure woning, dreigen er financiële problemen te 
ontstaan. De hulpverlener schrijft een brief aan de gemeente. Daarin wijst hij erop, dat 
woningzoekenden uit Blijf-van-m'n-lijf-huizen nergens geweigerd mogen worden. Nu de 
gemeente dat wel heeft gedaan, is er een fout gemaakt. Dus krijgt de gemeente het verzoek 
om de fout te herstellen. Dat kan door de vrouw alsnog in te schrijven. 
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Ondanks een positief advies van het woonmaatschappelijkwerk, besluiten burgemeester en 
wethouders om de vrouw niet in te schrijven. Daarbij wordt het volgende opgemerkt: "Ter 
zake van aanvragen van personen die in "Blijf van mijn lijf huizen" zijn opgenomen was en is 
een vaste gedragslijn dat door het woonmaatschappelijk werk een onderzoek wordt ingesteld 
naar de vraag of de inschrijving op grond van lid n van artikel 3 van de 
Woonruimteverordening geboden is. Wij moeten uit het feit, dat ten aanzien van uw persoon 
niet een dergelijk onderzoek is uitgevoerd en in ons archief geen stukken berusten waaruit 
blijkt dat indertijd van de nu gememoreerde bedreigingen en opname in een "Blijf van mijn lijf 
huis" melding is gemaakt, afleiden dat in 1988 terecht niet tot inschrijving van uw naam in het 
register van woningzoekenden is overgegaan." 
 
Tegen deze beslissing dient de hulpverlener een bezwaarschrift in. Voordat burgemeester en 
wethouders daarop een beslissing nemen houdt de beroepscommissie een hoorzitting. 
Daarbij kunnen de vrouw en haar hulpverlener helaas niet aanwezig zijn, omdat ze geen 
uitnodiging krijgen. Als de gemeente op de dag van de hoorzitting toch nog even belt, wordt 
afgesproken dat de hoorzitting gewoon door zal gaan. Vervolgens verklaren burgemeester 
en wethouders het bezwaar ongegrond. Die beslissing steunt zwaar op een verklaring van 
een medewerker van de sector huisvesting. Deze "verklaart dat noch uit navraag bij de 
betrokken medewerkers, noch uit de stukken of anderszins is gebleken dat betrokkene, zoals 
door haar is gesteld, op of omstreeks april 1988 telefonisch contact met de sector heeft 
gehad dan wel in een persoonlijk gesprek om inschrijving in het register van 
woningzoekenden heeft verzocht. Hij acht het daarom niet aannemelijk dat betrokkene 
destijds om inschrijving heeft verzocht." 
 
Intussen heeft de vrouw tussen haar paperassen een standaardbriefje gevonden. Het briefje 
is door een medewerkster van de sector huisvesting verstuurd en dateert van 18 april 1988. 
Met de hand is op dat briefje de naam van de vrouw en het postadres van het Blijf-van-mijn-
lijf-huis geschreven. Onder het hoofdje "onderwerp" staat de mededeling "verzoek 
inschrijving nr 731". Op het briefje is de standaardzin "met het verzoek contact op te nemen 
voor het maken van een afspraak" aangekruist. Een deel van die zin is doorgestreept. 
 
Tegen de beslissing van burgemeester en wethouders wordt beroep aan getekend. 
Daarnaast vraagt de hulpverlener de Voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad 
van State om een voorlopige uitspraak. Kopieën van de brieven aan de rechter en een kopie 
van het standaardbriefje van 18 april 1988, gaan ook naar de gemeenteambtenaar, die met 
de zaak belast was. 
 
Op 25 juli 1989 houdt de Voorzitter een hoorzitting. Dan blijkt dat de gemeente blijft weigeren 
om de vrouw als woningzoekende te accepteren. Nu vindt de gemeente dat de vrouw te laat 
bezwaar heeft aangetekend tegen de weigering om haar in te schrijven.  
 
De volgende dag deelt de Raad van State mee dat de gemeente de vrouw moet behandelen 
alsof ze al sinds 18 april 1988 ingeschreven is in het register van woningzoekenden. Twee 
maanden later ontvangt de vrouw haar bewijs van inschrijving. Dan blijkt dat ze allang aan 
de beurt is voor een woning. Weer een maand later krijgt de vrouw een woningaanbieding. 
 
Op 20 oktober 1989 stelt de hulpverlener aan burgemeester en wethouders de vraag of het 
noodzakelijk is om de bodemprocedure door te zetten, of dat men vrede heeft met de 
afgedwongen inschrijving. Na een herinnering, deelt het College op 11 juli 1990 mee dat het 
verkrijgen van een uitspraak in de normale procedure geen zin meer heeft. Minder dan een 
jaar later zal het sectorhoofd huisvesting melden dat hij de uitspraak van de rechter een 
vergissing vindt.  
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2.5.3. Bijstandsmoeder K. 
 
Op 2 maart 1989 ontvangt bijstandsmoeder K. een brief van het hoofd van de sector 
huisvesting: "U bent in september 1988 in Almere gaan inwonen. Weliswaar waren er op dat 
moment urgente omstandigheden, doch deze waren kortdurend. Bovendien waren zij van 
een dusdanige aard, dat wonen in uw vorige woonplaats mogelijk was. Het was echter uw 
wens in Almere te blijven. Daar u niet onder een categorie woningzoekenden valt, welke voor 
inschrijving in aanmerking komt, kunt u zich niet inschrijven. 
 
Eerst in september 1990 kunt u opnieuw een verzoek indienen, omdat u dan voor tenminste 
twee jaar inwonend bent geweest en uw verzoek dan wel gehonoreerd kan worden." 
 
De 43-jarige vrouw heeft een bijstandsuitkering en huurt een kamer bij een bejaarde vrouw. 
De woning heeft drie kamers. In december 1989 is ze bevallen van een kind. Sinds de 
geboorte van het kind is de inwoningssituatie problematisch geworden. Daarom is ze naar de 
sector huisvesting gegaan om zich in te laten schrijven als woningzoekende. Het resultaat is 
de weigeringsbrief. Aan de vrouw is door de sociale dienst geen sollicitatieplicht opgelegd. 
 
Via het maatschappelijk werk, komt de vrouw bij de hulpverlener terecht. Die stelt voor haar 
een bezwaarschrift op. Het bezwaarschrift gaat op 27 maart 1990 de deur uit. Bij dat 
bezwaarschrift voegt de hulpverlener uitspraken van de rechter. Daaruit blijkt dat de 
gemeente niet mag weigeren bijstandsmoeders in te schrijven. 
 
Na een contact met de ambtenaar die deze bezwaarschriften behandelt, wordt de vrouw op 
21 mei 1990 alsnog ingeschreven in het register van woningzoekenden. 
 
Op 6 juli 1990 klopt de vrouw weer bij de hulpverlener aan. De situatie in de woning is 
verslechterd. Zij woont samen met het kind nu tijdelijk op een camping. De vrouw heeft net 
een nieuwe brief gekregen over extra urgentiepunten voor een sociale indicatie. Er is door 
het woonmaatschappelijkwerk onderzocht of ze daarvoor in aanmerking komt. In de brief 
staat dat ze geen extra urgentiepunten krijgt, omdat ze eerder is ingeschreven in het register 
van woningzoekenden, dan de gemeente eigenlijk wilde. 
 
Tegen die beslissing dient de hulpverlener weer een bezwaarschrift in. Hij wijst er op dat de 
gemeente geen urgentiepunten mag weigeren omdat de vrouw eerder zou zijn ingeschreven. 
Ze kon gewoon niet geweigerd worden en is dus niet "te vroeg" ingeschreven. Als ze 
daardoor nu iets meer urgentiepunten heeft, is dat volkomen correct. Met dat argument mag 
de gemeente dan ook niet weigeren om urgentiepunten voor een sociale indicatie toe te 
kennen. Daarnaast wijst de hulpverlener er op, dat de vrouw op een camping woont en dus 
dakloos is geworden. Voor dreigende dakloosheid kunnen volgens het 
Urgentiepuntensysteem 12 extra urgentiepunten worden toegekend. 
 
Na verzending van het bezwaarschrift neemt de hulpverlener contact op met de afdeling 
bezwaarschriften van de gemeente. Wegens vakantie van de vaste medewerker, zit daar 
een andere ambtenaar. Die overlegt met het sectorhoofd huisvesting. Maar dat levert niets 
op. Uit het dossier blijkt wel dat de woonmaatschappelijkwerker adviseert om 6 extra 
urgentiepunten toe te kennen. Maar daar heeft het sectorhoofd dus een streep door gehaald. 
 
Vanwege de weigering van het sectorhoofd, verstuurt de hulpverlener een verzoek naar de 
Voorzitter van de Afdeling rechtspraak. 
 
De gemeente stuurt een uitnodiging voor de hoorzitting. Dan blijkt ook dat de gebruikelijke 
ambtenaar weer terug is. Hij heeft nog eens met het sectorhoofd gepraat. Volgens de 
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gemeente kunnen aan de vrouw geen dakloosheidspunten gegeven worden. Dat kan niet 
omdat ze al punten heeft voor het ontbreken van voldoende kamers.  
 
In het archief van de hulpverleners zitten een aantal beslissingen van burgemeester en 
wethouders. Uit één van die beslissingen blijkt dat die mededeling niet juist is. In het 
verleden is door de beroepscommissie juist geadviseerd om wel dakloosheidspunten naast 
punten voor kamertekort toe te kennen.De hulpverlener meldt dat aan de ambtenaar. 
 
Tijdens de hoorzitting bij de huisvestingsberoepscommissie vertelt het sectorhoofd 
vervolgens dat de vrouw wel extra urgentiepunten voor de sociale indicatie kan krijgen. Maar 
ze krijgt geen extra punten voor dreigende dakloosheid. Die blijkt ze nu weer niet te krijgen, 
omdat haar puntenaantal zou zijn afgeleid van het hoofdstuk voor niet-Almeerders. 
Dreigende dakloosheid levert alleen voor Almeerse woningzoekenden punten op. 
 
Na de hoorzitting controleert de hulpverlener het aantal toegekende urgentiepunten. Als de 
vrouw punten zou hebben gekregen volgens het hoofdstuk van de niet-Almeerders, zou ze 
er meer moeten hebben. Het puntenaantal blijkt precies te kloppen volgens het hoofdstuk 
van de Almeerse woningzoekenden. 
Dat betekent dat de gemeente de vrouw altijd als Almeerse woningzoekende heeft gezien. 
 
Op 20 september 1990 houdt de rechter een hoorzitting. Daar erkent de gemeente dat ze 6 
urgentiepunten wegens sociale indicatie moet toekennen. Volgens de gemeente zal de 
vrouw daarmee binnen vier maanden een woning krijgen.  
Voor urgentiepunten wegens dreigende dakloosheid komt de vrouw niet in aanmerking. Nu is 
er weer een andere reden waarom die punten niet hoeven te worden toegekend. De vrouw 
bewoont een kamer. Punten voor dreigende dakloosheid kent de gemeente alleen toe aan 
mensen die zelfstandig wonen. De rechter accepteert dit argument. 
 
Twee maanden later geven burgemeester en wethouders een beslissing op het 
bezwaarschrift. Dan pas krijgt de vrouw ook werkelijk de extra urgentiepunten. 
 
 

2.5.4. Bijstandsmoeder S. 
 
Begin oktober 1990 bezoekt de 48-jarige mevrouw S. het spreekuur van een van de 
hulpverleners. Na een korte tijd in Amsterdam te hebben ingewoond, woont ze nu bij een 
Almeerse neef in huis. Daar wonen ook haar kinderen. Zij heeft een bijstandsuitkering en 
hoeft niet te solliciteren. 
 
Twee weken geleden kreeg ze via de post haar inschrijfformulier weer terug van de sector 
huisvesting. In een begeleidend schrijven stond dat haar aanvraag niet in behandeling kon 
worden genomen. Er was ook een reden aangekruist. Uit het uittreksel uit het 
bevolkingsregister bleek niet dat ze de afgelopen twee jaar aaneengesloten in het 
woningmarktgebied had gewoond. Het briefje was ondertekend door het sectorhoofd 
huisvesting. 
 
Op het inschrijfformulier had een ambtenaar met de hand "Besch. 84/" geschreven. De 
werkgeversverklaring was keurig door de gemeentelijke sociale dienst van Almere ingevuld. 
Daar stond "Betr. ontvangt sedert 2-8-90 een uitk. ingevolge de ABW". 
 
Een telefoontje met een gemeenteambtenaar leert dat die niet zwaar tilt aan het terugsturen 
van inschrijfformulieren. 
 
Tegen de weigering om de vrouw in te schrijven, dient de hulpverlener op 15 oktober 1990 
een bezwaarschrift in bij burgemeester en wethouders. Diezelfde dag gaat er een 
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verzoekschrift naar de rechter. Die laat op 7 november 1990 weten dat er twaalf dagen later 
een hoorzitting zal zijn. Maar zover komt het niet. Vlak voor de hoorzitting, belt een andere 
gemeenteambtenaar op. De gemeente schrijft de vrouw alsnog in als woningzoekende. 
 
 

2.5.5. Commentaar 
 
Het lijkt er niet op, dat de gemeente Almere vrouwelijke woningzoekenden met een 
bijstandsuitkering met een rode loper binnenhaalt. Zonder de acties van de hulpverleners 
zouden de vrouwen niet doorgedrongen zijn tot het Almeerse register van woningzoekenden.  
 
De ervaringen van de hulpverleners maken een aantal zaken duidelijk. Zo blijkt dat de 
gemeente Almere een reden heeft bedacht om zich niet aan de regels van de 
Woonruimtebeschikking te houden. Daarnaast blijken ook onjuistheden als feit te worden 
gepresenteerd. Maar ook de volhardendheid van de gemeente in haar pogingen om de 
bijstandsvrouwen te weren zijn opvallend. 
 
Hiervoor is er al op gewezen dat de rechter vindt dat bijstandsmoeders met jonge kinderen 
duurzaam niet (meer) aan het arbeidsproces deelnemen. Een gemeente die loyaal de 
Woonruimtebeschikking uitvoert, hoort deze woningzoekenden dus gewoon in te schrijven. 
Dat gebeurde in Almere niet zoals bijstandsmoeder L. moest ondervinden. De gemeente had 
namelijk bedacht dat het tegenwoordig niet meer vanzelf spreekt dat een bijstandsmoeder 
met een kind van twee jaar de eerstkomende jaren niet aan het arbeidsproces zal 
deelnemen.  
 
Hoe deze opstelling te rijmen valt met het gemeentelijk beleid op het terrein van de 
bijstandsverstrekking, is onduidelijk. Als uitkeringsinstantie had de gemeente de 
bijstandsmoeder juist ontheven van de verplichting om te solliciteren. Dat had de gemeente 
uiteraard niet gedaan om de vrouw een extra stimulans te geven om op zoek te gaan naar 
betaald werk. Die ontheffing moest het de bijstandsmoeder juist mogelijk maken zich 
uitsluitend met de verzorging van haar kind bezig te houden.  
 
Wie zelf een motivering bedenkt om een groep beschermde woningzoekenden niet in te 
schrijven, doet dat uiteraard niet uit onwetendheid. Het gemotiveerd weren van 
woningzoekende bijstandsvrouwen duidt op een bewuste keuze. Een keuze niet vóór deze 
economisch zwakke woningzoekenden, maar juist tegen hen. 
 
Dat onjuistheden als feit worden gebracht, bleek in de zaken van de blijf-van-m'n-lijf vrouw 
en bijstandsmoeder K. Tijdens de hoorzitting van de beroepscommissie wist een 
medewerker van de sector huisvesting te melden dat de blijf-van-mijn-lijf-vrouw nooit eerder 
bij huisvesting was geweest. Gelukkig had de vrouw nog een briefje van een medewerker 
van huisvesting. Daarmee kon ze de onjuistheid van het gepresenteerde feit aantonen.  
 
Nu kan iedereen een fout maken. Maar als de gemeente tweemaal achter elkaar een 
aantoonbaar foute reden opgeeft voor het niet toekennen van extra urgentiepunten, dan is 
het wel erg onwaarschijnlijk dat dat nog toeval is. Dan heeft dat veeleer iets weg van het 
zoeken naar een stok om de hond mee te slaan. En die indruk blijft achter uit de 
bezwaarprocedure van bijstandsmoeder K. Aan haar werden tot tweemaal toe op 
aantoonbaar onjuiste gronden extra-urgentiepunten voor dreigende dakloosheid geweigerd. 
Dit soort feiten kunnen niet anders dan de indruk versterken, dat bijstandsvrouwen in Almere 
niet zo heel erg geliefd zijn als potentiële nieuwe inwoners. 
 
Dat bijstandsvrouwen als woningzoekende niet op prijs worden gesteld, blijkt ook uit de 
volhardendheid waarmee de gemeente hen het recht ontzegt om in het register van 
woningzoekenden ingeschreven te worden. Als de blijf-van-mijn-lijf-vrouw aantoont dat ze 
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wel degelijk op tijd bij de gemeente heeft aangeklopt voor inschrijving in het register van 
woningzoekenden, bedenkt de gemeente een nieuwe reden om haar niet in te schrijven: In 
de toelichting bij de inschrijvingsformulieren staat dat u fictief geweigerd bent als u niets van 
ons hoort. Daar moet u dan maar eerder bezwaar tegen maken. Omdat u dat niet heeft 
gedaan, hoeven wij u niet in te schrijven, aldus de gemeente tijdens de hoorzitting bij de 
rechter. 
En bijstandsmoeder K. krijgt - ondanks een positief woonmaatschappelijkwerk advies - geen 
extra urgentiepunten, omdat ze al eerder ingeschreven is dan de gemeente lief was. 
 
Uit de ervaringen van de hulpverleners blijkt dat de gemeente Almere bepaald niet stond te 
trappelen om de economisch zwakke groep van woningzoekende bijstandsvrouwen toegang 
te geven tot de Almeerse goedkope woningmarkt. In deze grondhouding is overigens enige 
verandering gekomen. Na de inschrijving van bijstandsmoeder K., blijken bijstandsmoeders 
met jonge kinderen wel een inschrijfformulier uitgereikt te krijgen. Daar mocht 
bijstandsmoeder S. de vruchten van plukken.  
 
Maar het inzenden van zo'n formulier betekent dus nog niet dat de gemeente de beschermde 
woningzoekende dan ook zonder mankeren inschrijft. Ondanks de vermelding van de ABW-
uitkering en de kinderen, vroeg de gemeente haar om aan te tonen dat ze minstens twee 
jaar in Amsterdam had gewoond. Een voorwaarde waar ze nooit aan zou kunnen voldoen en 
waar ze ook niet aan hoefde te voldoen. Helaas was er daarom weer een hulpverlener nodig 
om de inschrijving van deze bijstandsmoeder in het Almeerse register van woningzoekenden 
ook daadwerkelijk te realiseren.  
 
Het moeiteloos toelaten van de economisch zwakste woningzoekenden tot de afgeschermde 
woningmarkt in Almere gaat de gemeente kennelijk nog steeds niet probleemloos af. 
 
 

2.6. HET ALMEERSE TOELATINGSBELEID 
 
Het bij herhaling niet toelaten van wettelijk beschermde sociaal-economisch zwakke 
woningzoekenden kan velerlei oorzaken hebben. Het kan gaan om ordinaire incidenten. 
Doodgewone fouten in de uitvoeringspraktijk, die op zich zelf staan en waartussen geen 
enkel systematisch verband bestaat. Dat is ook altijd de visie van de sector huisvesting 
geweest als de hulpverleners dergelijke fouten onder de aandacht van de sector brachten. Er 
zou sprake zijn van incidenten. In de uitvoering van de werkzaamheden zat structureel 
absoluut niets fout. 
 
De in de vorige paragraaf beschreven fouten zouden echter ook symptomen van een bewust 
gewild en vastgesteld beleid kunnen zijn. In dit onderdeel van het verslag zal, aan de hand 
van de werkzaamheden van de huisvestingsadviescommissie, de vraag beantwoord worden 
of het bij het belemmeren van de toegang tot de Almeerse woningmarkt voor sociaal-
economisch zwakke woningzoekenden gaat om incidenten, danwel om bewuste 
beleidsmatige keuzen. Als daar sprake van zou zijn, kunnen die onrechtmatige keuzes 
mogelijk nog gemaakt zijn op basis van onvoldoende besef van de betekenis van de 
wettelijke bescherming van de sociaal-economisch zwakke woningzoekende. Maar het zou 
ook zo kunnen zijn, dat willens en wetens onrechtmatig beleid is vastgesteld en uitgevoerd. 
 
 

2.6.1.1. De Woonruimteverordening 1982 
 
Op 10 juni 1982 heeft de Landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders, in 
overeenstemming met de adviesraad, de Woonruimteverordening 1982 vastgesteld. Wie in 
die verordening de beschermde sociaal-economisch zwakke woningzoekenden verwacht 
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aan te treffen, komt bedrogen uit. Alleen de in Almere woonachtige echtscheidingsurgenten 
blijken in artikel 8 een plaats gekregen te hebben.  
 
Nu is het niet direct verwonderlijk dat de beschermde woningzoekenden van de 
Woonruimtebeschikking 1984 niet in een verordening van 1982 te vinden zijn. De 
beschikking van 1984 bestond toen gewoon nog niet. Maar ook de Woonruimtebeschikking 
1984 had een voorganger: de Woonruimtebeschikking 197439.  
 
In het tweede lid van artikel 3 van de Woonruimtebeschikking 1974 was de bescherming van 
sociaal-economisch zwakke woningzoekenden vastgelegd. Die bescherming strekte zich uit 
over dezelfde groep woningzoekenden als die van de latere Woonruimtebeschikking 1984. In 
de opsomming van de beschikking uit 1974 komt zelfs nog een extra beschermde 
woningzoekende voor: de uit het buitenland terugkerende militair. Ook deze militair moest 
het doen zonder een vermelding in de Almeerse Woonruimteverordening van 1982. 
 
In het kader van de voorbereiding van de besluitvorming over de Woonruimteverordening 
1982, is het ontwerp uiteraard aan de huisvestingsadviescommissie voorgelegd. De 
commissieleden kregen, naast het ontwerp van de verordening, ook de beschikking over een 
tweetal ambtelijke adviezen. Eén van die adviezen was afkomstig van de afdeling Algemene 
en Bestuurszaken van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeer Polders. Om dat advies 
had de adviescommissie zelf gevraagd. Naar aanleiding van dat advies, voelde de afdeling 
Huisvesting de behoefte om zelf ook een verhaal aan de Huisvestingsadviescommissie voor 
te leggen. Dat laatste advies dateert van 24 of 29 december 1981 en is van de hand van de 
toenmalige secretaris van die commissie. In beide adviezen is plaats ingeruimd voor de door 
de Woonruimtebeschikking beschermde woningzoekenden.  
 
Uit het advies van de afdeling Algemeen Bestuur blijkt dat men zich daar terdege bewust 
was van de strekking van de bescherming van de niet meer duurzaam aan het 
arbeidsproces deelnemende woningzoekende. Als deze niet in de donorgemeente 
woonachtig was, kon hij of zij zich gewoon laten inschrijven. "Uit de overige plaatsen kunnen 
de betrokken personen zich rechtstreeks laten inschrijven en kan het ontbreken van een 
economische binding niet worden tegengeworpen." Aan het eind van het advies blijkt de 
afdeling Algemeen Bestuur toch wat te schrikken van dit gevolg van de bescherming van 
duurzaam niet economisch actieven. "De consequentie van het hier verdedigde standpunt is, 
dat bij wijze van spreken alle gepensioneerden, ernstig invaliden etc. in Nederland zich in 
Almere als woningzoekenden kunnen laten schrijven en een woonvergunning kunnen 
krijgen. Dat zou in alle redelijkheid toch wel wat ver gaan en is vermoedelijk niet de 
bedoeling. Het is derhalve wenselijk de gehele problematiek aan te kaarten bij het Ministerie 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening." 
 
Het advies van de afdeling Huisvesting ademt een ander uitgangspunt. Het advies stelt dat 
de wetgever niet erg duidelijk is geweest over de vraag wat nu een doelmatige verdeling van 
de woonruimte is. De Woonruimteverordening van Almere en de bestuursovereenkomsten 
spreken volgens het advies daarentegen wel duidelijke taal. Eén en ander leidt tot de 
volgende tussenconclusie: "M.a.w. inschrijvingen en vergunningverlening die bovenstaande 
hoofddoelstelling40 doorkruisen, mogen niet doelmatig worden geacht, c.q. zijn strijdig met de 
voor Almere geldende doeleinden." 

 

    39.  Beschikking van de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 
12 december 1974, nr. 1202926, Stcrt. 242, nadien regelmatig gewijzigd. 

    40.  Bedoeld zijn de verdelingsafspraken tussen de gemeente Almere en de 
donorgemeenten, volgens welke afspraken 80 % van de woningproductie zou worden 
aangewend voor door de donors aangewezen kandidaten volgens door de  donors te 
bepalen criteria. 
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Aan de hand van die beide adviezen buigt de adviescommissie zich op 25 februari 1982 over 
de positie van de beschermde woningzoekende op de Almeerse afgeschermde 
woningmarkt. Uit de notulen van die vergadering blijkt tot welke conclusies de commissie 
komt: "Opgemerkt wordt dat het niet de bedoeling van deze beschikking41 kan zijn om alle in 
deze beschikking genoemde groepen ongelimiteerd in te schrijven in het register van 
woningzoekenden van Almere. Dit om de volgende redenen: 
a. Bij de totstandkoming van de Woonruimtebeschikking is geen rekening gehouden met de 
bijzondere regelen die gelden voor groeikernen; 
b. De Woonruimtebeschikking 1974 is gemaakt om de bedoelde groepen niet onevenredig 
nadelig t.o.v. economisch gebondenen bij inschrijving te behandelen; 
c. Een geheel vrije inschrijving zou de doelmatigheid van de Woonruimteverdeling in Almere 
ernstig in gevaar brengen." 
"Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen is de Commissie unaniem van mening, 
dat de groepen (bejaarden, militairen, langdurig werklozen e.d.) als bedoeld in de 
Woonruimtebeschikking 1974 in de Woonruimteverordening Almere niet expliciet als 
inschrijfbare groepen opgenomen dienen te worden, omdat dit voor Almere strijdigheid 
oplevert met het beginsel van doelmatigheid van de Woonruimteverdeling." 
 
Het advies van de Huisvestingsadviescommissie over de beschermde woningzoekenden laat 
dan ook niet aan duidelijkheid te wensen over. 
"De Commissie adviseert om de groepen als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de 
Woonruimtebeschikking 1974 niet toe te voegen aan de inschrijfbare groepen als vermeld in 
artikel 8, lid 2 van de concept Woonruimteverordening, omdat dit strijdig is met de vereiste 
doelmatigheid van de woonruimteverdeling in Almere en zou kunnen leiden tot onevenredige 
bevoordeling van sommige woningzoekenden." 
Maar de eensgezindheid blijkt in het definitieve advies enigszins te zijn verwaterd. De 
vertegenwoordiger van de Woningbouwvereniging "Almere" vindt dan dat directe inschrijving 
van beschermde woningzoekenden wenselijk is. 
 
En zo geschiedt het dat de verordening vervolgens op 10 juni 1982 wordt vastgesteld, 
zonder dat de beschermde woningzoekenden hun rechtmatige plaatsje in de verordening 
hebben gekregen.  
 
Op 10 november 1982 krijgt de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer de nieuwe verordening toegestuurd. Twee maanden later geeft Minister 
Winsemius voor de nieuwe Woonruimteverordening een verklaring van geen bezwaar af. 
Een fotokopie van die verklaring gaat naar de adviescommissie. Op die fotokopie is een 
handgeschreven kanttekening van een ambtenaar van de afdeling huisvesting te lezen: "NB: 
Het is opmerkelijk dat VRO onze voorstellen inzake inschrijvingsbeleid heeft aanvaard 
(werklozen, bejaarden, enz.)". 
 
 

2.6.1.2. Commentaar 
 
Uit de adviezen die aan de Huisvestingsadviescommissie zijn voorgelegd blijkt dat het de 
beleidsmakers alleszins duidelijk was dat de beschermde woningzoekenden eigenlijk niet 
geweerd mochten worden. Met deze consequentie van de Woonruimtebeschikking 1974 
hadden zij echter grote moeite. Gevreesd werd dat de taakstelling van Almere als groeikern 
daardoor gevaar zou lopen. Om dit veronderstelde gevaar te keren, is er bewust voor 
gekozen om de beschermde woningzoekenden niet als inschrijfbare groep 
woningzoekenden in de Woonruimteverordening 1982 op te nemen.  

 

    41.  Bedoeld wordt de Woonruimtebeschikking 1974. 
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De handgeschreven kanttekening op de fotokopie van de ministeriële verklaring van geen 
bezwaar verraadt de twijfel van de beleidsmakers aan de haalbaarheid van de eigen 
opstelling. Wie zelf niet twijfelt aan de juistheid van het eigen handelen, zou de verklaring 
van de minister toch nooit als opmerkelijk kenschetsen? 
 
 

2.6.2. Het Besluit van 16 juli 1982, nr.MJZ0572021 
 
Op 16 juli 1982 neemt de Minister van VROM het besluit om het tweede lid van artikel 3 van 
de Woonruimtebeschikking 1974 te wijzigen. In de opsomming van de niet of niet meer 
duurzaam aan het arbeidsproces deelnemende woningzoekenden worden de van echt 
gescheidenen geschrapt. Dat wil niet zeggen dat hun bescherming wordt opgeheven. Zij 
verhuizen naar een ander lid in het zelfde artikel: het derde lid. 
 
In verband met deze wijziging van de regelgeving, stuurt de Minister op 19 juli 1982 een brief 
aan het College van burgemeester en wethouders 42. Daarin legt de Minister nog eens uit 
wat de bescherming van bepaalde woningzoekenden betekent. Daarnaast vraagt hij 
bijzondere aandacht voor het aanpassen van de gemeentelijk regels. De Minister wijst erop 
dat de noodzakelijke aanpassingen van de gemeentelijke regels aan de nieuwe 
Woonruimtebeschikking binnen drie maanden moeten worden vastgesteld: "Bij herhaling is 
mij gebleken dat de vaststelling c.q. de wijziging van deze regelen niet tijdig geschiedt". 
"Wellicht ten overvloede wijs ik er U nog op dat ook indien de wijzigingen niet zullen worden 
of nog niet zijn opgenomen in de ter plaatse geldende regelen dit geenszins betekent dat 
daarom de voorschriften als bedoeld in artikel 3 van de Woonruimtewet 1947 te Uwent geen 
gelding hebben." 
 
De brief van de Minister is aanleiding voor de afdeling huisvesting om op 26 juli 1982 een 
notitie op te stellen. In die notitie wijst de afdeling er op, dat bij de vaststelling van de 
Woonruimteverordening een discussie over de inschrijving van beschermde 
woningzoekenden is gevoerd. Uit het feit dat de van echt gescheidenen nu in een ander 
artikellid staan dan de niet meer duurzaam aan het arbeidsproces deelnemende 
woningzoekenden, blijkt huisvesting af te leiden, dat de laatste groep kennelijk geen 
ongelimiteerde inschrijvingsmogelijkheid meer heeft. 
 
"Met deze nieuwe richtlijnen ontstaat opnieuw de vraag of de Woonruimteverordening, zoals 
vastgesteld door de Raad op 10 juni j.l., overeenkomstig de wettelijke voorschriften is." Die 
vraag wordt voorzichtig positief beantwoord:  
"Geconcludeerd wordt derhalve dat er vooralsnog geen aanleiding lijkt om de verordening te 
wijzigen. Het lijkt verstandig om eerst af te wachten hoe VH en RO zal reageren op de ter 
goedkeuring ingezonden verordening." 
"Daarbij sluit ik echter niet uit dat de Minister van VH en RO of een woningzoekende in een 
beroepsprocedure strijdigheid zal aanvoeren tussen de Woonruimtebeschikking 1974 en de 
bestuursovereenkomst die voor de woningverdeling in Almere is geformuleerd." 
 
Aan het slot van de notitie maakt de centrale afdeling AB een aantal opmerkingen. 
Waaronder deze: "Er wordt op gewezen, dat in de Woonruimtebeschikking 1974 niet alleen 
de categorie van "van echt gescheiden personen" wordt genoemd als groep ten aanzien, 
waarvan de eis van economische gebondenheid niet mag worden gesteld. Ook een groep 
van personen, die niet of niet meer duurzaam aan het arbeidsproces deelneemt, valt 
hieronder." 
 

 

    42.  Circulaire van de Minister van VROM van 19 juli 1982 met kenmerk MJZ1972016. 
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2.6.3. Een discussie op 14 april 1983 
 
Bij de invoering van de Woonruimteverordening 1982 brengt de vertegenwoordiger van 
woningbouwvereniging Almere opnieuw het onderwerp van de inschrijving van de 
beschermde woningzoekenden ter berde. Dat punt staat vervolgens op 14 april op de 
agenda van de Huisvestingsadviescommissie. Bij die vergadering is ook de wethouder 
aanwezig. 
 
De vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging Almere "is van mening, dat juist in 
deze tijd van grote werkloosheid het discriminerend is om bedoelde groepen niet in te 
schrijven, dat wil zeggen de eis van economische gebondenheid bij inschrijving te laten 
gelden." 
 
De wethouder "licht de huidige handelwijze in deze als volgt toe. 
 
Het Ministerie van VROM heeft kennelijk geen bezwaar tegen het gevoerde beleid in deze 
van Almere, gezien het feit dat zij geen bezwaar had tegen de Woonruimteverordening en 
ook niet toen zij in een eerder stadium expliciet naar haar mening aangaande dit punt was 
gevraagd. 
 
In het licht van de specifieke taakstelling voor Almere en de bestuursafspraken in deze, zou 
een dergelijk regeling niet passen en de doelmatigheid van de woonruimteverdeling in 
Almere ernstig in gevaar brengen. Hierbij dient in acht te worden genomen, dat binnen deze 
specifieke afspraken wel rekening wordt gehouden met de bovenbedoelde regeling43. Met 
name het Gewest Gooi en Vechtstreek draagt woningzoekenden vanuit het gewest voor. 
Daarbij zijn de groepen, bedoeld in de Beschikking 1974 inbegrepen. Amsterdam deed dit tot 
voor kort niet, het is dan ook de vraag of bij de inschrijving van Amsterdammers (vanaf 1 
maart 1983 in Almere) ook mensen die economisch gebonden zijn aan Amsterdam recht op 
inschrijving in Almere moeten hebben. Overigens zij opgemerkt dat bedoelde groepen 
ruimschoots zijn vertegenwoordigd in de Amsterdamse voordrachten c.q. inschrijvingen. Als 
de inschrijving ook voor bedoelde groepen zal worden opengesteld zal dit leiden tot een 
aanpassing van de bestuursafspraken, dat wil zeggen aanpassing van de 
donorpercentages." 
 
De vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging Almere "vraagt zich af of het aantal 
mensen, dat zich op grond van bedoelde regeling zal inschrijven wel zo groot zal zijn dat er 
aanpassingen moeten worden gemaakt in de donorpercentages. Mocht blijken, dat de 
donorpercentages niet meer gehaald kunnen worden, doordat de inschrijvingen kwantitatief 
tegenvallen dan zal zeker in overweging worden genomen om bedoelde groepen wel in te 
gaan schrijven als woningzoekende." 
 
"Voorts wordt nog opgemerkt dat ook de Raad van State in haar behandeling van twee hoger 
beroepszaken dit punt niet heeft aangehaald, ondanks dat er in beide gevallen sprake was 
van langdurige werkloosheid. Gezien de belangen en de gevolgen lijkt het vooralsnog niet 
wenselijk een proefproces uit te lokken." 
 
 

 

    43.   Bedoeld is de Woonruimtebeschikking 1974. 
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2.6.4.1. Een zwaluw maakt... 
 
Mevrouw S. woont in Sneek. Samen met haar dochter woont zij bij haar ouders in huis. Van 
de sociale dienst krijgt zij een bijstandsuitkering. Mevrouw S. zou graag in Almere willen 
gaan wonen. Dan kan ze een tweede kans opleiding in Amsterdam gaan volgen. 
 
Mevrouw S. krijgt kennelijk geen inschrijfformulier. Ze stuurt zelf een brief. Daarin vraagt ze 
of de gemeente haar wil inschrijven als woningzoekende. De gemeente meldt haar dat dat 
niet kan. Als ze een bezwaarschrift indient, krijgt ze het zelfde antwoord. Ze stuurt een 
beroepschrift naar de rechter. Op de hoorzitting bij de rechter is ze niet aanwezig. De 
gemeente is daar wel en houdt een pleidooi. 
 
De rechter haalt een streep door de beslissing van de gemeente44. Dat doet hij omdat de 
gemeente onzorgvuldig is geweest. In de eerste brief van de vrouw heeft de rechter gelezen 
dat ze een uitkering van de Sociale Dienst van Sneek ontvangt. In zo'n geval hoort de 
gemeente volgens de rechter te onderzoeken of de woningzoekende behoort tot de groep 
van beschermde woningzoekenden. Omdat de gemeente dat niet heeft gedaan is ze 
onzorgvuldig geweest. Dat hoort een gemeente niet te zijn en dus vernietigt de rechter de 
weigering van de gemeente om de vrouw in te schrijven. 
 
Op 31 augustus 1983 buigt de Huisvestingsadviescommissie zich over de uitspraak van de 
rechter. Voor de discussie is een ambtelijke notitie opgesteld: "Namens het hoofd van de 
sector huisvesting is, ter zitting, toegegeven dat een onderzoek naar de bedoelde feiten niet 
heeft plaatsgevonden. 
Betoogd is echter, dat inschrijving op grond van bovengenoemde bepaling de 
beleidsdoelstellingen van Almere zou ondergraven. Ter zitting werd de hardheid van dit 
argument niet onderkend, wat misschien de reden is dat hiervan in de uitspraak niets is terug 
te vinden. 
 
Inmiddels is een betoog uitgekristalliseerd, dat een juridische ondersteuning zou kunnen 
vormen van het standpunt van het bestuur in deze. Het bestuur heeft dit betoog, zoals 
opgenomen in enkele concept-besluiten op beroepschriften, reeds gesanctioneerd. 
 
Gezien het voorgaande, lijkt het niet noodzakelijk om aan de uitspraak-S. precedentwerking 
toe te dichten in de onderhavige materie. 
Mevrouw S. mag echter van dit alles niet de dupe worden. Zij zal, zeker indien vastgesteld 
wordt dat zij duurzaam werkloos is, als woningzoekende ingeschreven dienen te worden. 
Een onderzoek naar de inschakeling in het arbeidsproces zou echter naar buiten toe de 
indruk kunnen wekken, dat het bestuur besluit tot toepassing van artikel 3, lid 2, van de 
Woonruimtebeschikking 1974. Beter zou in dit geval direct een "normale" 
inschrijvingsbeschikking kunnen uitgaan." 
 
 

2.6.4.2. Commentaar 
 
Hartverwarmend: het gemeentebestuur laat een woningzoekende niet de dupe worden van 
het eigen onrechtmatige beleid. Maar die coulance kan kennelijk pas worden opgebracht als 
de woningzoekende de fouten van het bestuur door de rechter laat corrigeren. Beschermde 
en onrechtmatig geweerde woningzoekenden, die de weg naar de rechter niet vinden, blijven 
dus verstoken van woonruimte in Almere. En het vinden van die weg is niet bepaald 
eenvoudig als je geen inschrijfformulier of een schriftelijke weigering van de gemeente krijgt. 
 

 

    44.  VzARRS 2 augustus 1983, No. A-32.3163(1982). 
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Uit het advies blijkt dat de gemeente de rechter had gewezen op de gemeentelijke visie: niet 
alle economisch zwakke woningzoekenden moeten toegang hebben tot de goedkope 
Almeerse woningmarkt. De rechter had kennelijk tijdens de zitting al laten blijken, dat hij het 
verweer van de gemeente niet bijzonder serieus nam. In de uitspraak is van het 
gemeentelijke verhaal dan ook niets terug te vinden. 
 
De uitspraak van de rechter was voor de Almeerse beleidsmakers geen aanleiding om aan 
het eigen gelijk te gaan twijfelen. De rechter heeft zich kennelijk vergist. Wat nodig was om 
hem dit aan het verstand te brengen, is een juridische ondersteuning van het standpunt van 
het gemeentebestuur. Dat betoog is nu uitgekristalliseerd en kan in het vervolg in de strijd 
tegen de sociaal-economisch zwakke woningzoekenden geworpen worden.  
 
Wat in 1983 vooral niet mocht gebeuren, was dat algemeen bekend zou worden, dat het 
gemeentebestuur sommige woningzoekenden vanwege wettelijke bescherming zou moeten 
inschrijven. Wie weet zou dat wel worden opgevat als een erkenning van het feit dat 
beschermde woningzoekenden ook in Almere niet mochten worden geweigerd. Om dat te 
voorkomen, accepteerde de gemeente de woningzoekende bijstandsmoeder als 
woningzoekende. En dat zonder een nader onderzoek naar haar langdurige werkloosheid in 
te stellen. Maar zo'n onderzoek was waarschijnlijk ook niet zinvol. Een onderzoek naar de 
leeftijd van het kind zou meer ter zake doend zijn geweest. 
 
 

2.7 SLOT 
 
In 1982 heeft de gemeente Almere bewust gekozen voor het weren van economisch zwakke 
woningzoekenden. Het weren van die economisch zwakke woningzoekenden was en is in 
strijd met de wet. Anders gezegd: het weren van beschermde woningzoekenden is een 
onrechtmatige daad. Die keuze is niet alleen gemaakt door de ambtelijke en niet-ambtelijke 
adviseurs van het toenmalige gemeentebestuur. Ook politieke bestuurders zijn direct 
betrokken geweest bij die keuze voor het weren van beschermde en economisch zwakke 
woningzoekenden. 
 
Op het moment dat het gemeentebestuur haar rechtvaardiging voor haar onrechtmatig 
handelen door de rechter liet toetsen, bleek dat die rechter het verhaal van de gemeente 
geen overweging waardig achtte. "Ter zitting werd de hardheid van dit argument niet 
onderkend, wat misschien de reden is dat hiervan in de uitspraak niets is terug te vinden." 
 
De eerste rechterlijke correcties sorteerden in Almere geen effect. In 1987 heeft de 
gemeente Almere haar Woonruimteverordening aangepast aan de Woonruimtebeschikking. 
Het heeft kennelijk een paar jaar moeten duren voordat tot de gemeente is doorgedrongen 
dat haar opvatting onhoudbaar was.  
De facelift van de Woonruimteverordening in 1987 betekende echter niet dat de gemeente 
daarna loyaal alle beschermde woningzoekenden tot de afgeschermde woonmarkt toeliet. 
Dat mochten woningzoekende bijstandsvrouwen aan de balie van de sector huisvesting 
merken. Zij kregen ook na 1987 geen inschrijfformulier. Tijdens de zorgvuldige 
inschrijvingsselectie, maakte de gemeente hen duidelijk dat ze als woningzoekende in 
Almere niets te verwachten hadden.  
 
Als die bijstandsvrouwen de tankgracht van de zorgvuldige selectie aan de balie al hadden 
weten te slechten, kregen ze vervolgens een brief van burgemeester en wethouders. Daarin 
zette het College nog eens uiteen dat een woningzoekende bijstandsmoeder niets in Almere 
te zoeken had. En dat deed het College gemotiveerd: in de huidige maatschappelijke context 
valt niet, op basis van objectieve factoren, vast te stellen of u wel langdurig arbeidsloos zult 
blijven. Kennelijk moest een bijstandsmoeder eerst bewijzen dat ze ook meer dan een paar 
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jaar werkloos kon blijven, voordat het haar werd toegestaan om de afgeschermde Almeerse 
woonmarkt te betreden. 
 
Het is welhaast ondenkbaar dat de gemeente Almere in 1987 niet bekend was met 
uitspraken van de rechter over bijstandsmoeders. Men heeft kennelijk - net als vroeger bij 
het weren van alle beschermde woningzoekenden - voor het buitensluiten van 
woningzoekende bijstandsmoeders met jonge kinderen ook weer een betoog laten 
uitkristalliseren dat de gemeentelijke opstelling kon ondersteunen. 
 
In het licht van de facelift en de keuze van de gemeente Almere om bijstandsmoeders 
gemotiveerd als woningzoekende te weigeren, kan aan de zorgvuldige 
inschrijvingsprocedure een ander doel worden toegedicht, dan alleen het voorkomen van 
kansloze inschrijvingen. Die zorgvuldige inschrijvingsprocedure werkt namelijk aanzienlijk 
drempel verhogend. De zorgvuldige inschrijvingsprocedure kan dan ook alleszins dienst 
doen als middel om minder gewenste woningzoekenden af te houden van inschrijving in het 
Almeerse register.  
 
Zoals gezegd, verstrekt de gemeente Almere sinds enige tijd wel inschrijfformulieren aan 
bijstandsmoeders met jonge kinderen. Bijstandsmoeder K. moest helaas ervaren dat dit nog 
niet betekent, dat de gemeente de beschermde woningzoekende ook daadwerkelijk inschrijft. 
En als die niet-inschrijving veroorzaakt is door de zorgvuldige procedure, dan geeft dat te 
denken. 
 
De gemeente Almere is kennelijk nogal bang voor een toevloed van woningzoekenden, die 
niet ingeschreven hoeven te worden. Het is niet duidelijk waarom die toevloed niet met een 
correcte en goed leesbare toelichting bij de inschrijfformulieren voorkomen zou kunnen 
worden. Als de gemeente Almere wil voorkomen dat de indruk blijft bestaan dat er bewust 
een drempel wordt opgeworpen voor de economisch zwakke woningzoekende, doet zij er 
goed aan om de inschrijfformulieren vrij verkrijgbaar te stellen. 
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3 HET VERBLIJF 
 
 
3.1. INLEIDING 
 
 
Aan de plaatselijke overheid is de zorg voor het vangnet van de minimum-bestaanszekerheid 
toebedeeld: de Algemene Bijstandswet. Daarnaast hebben de gemeenten soortgelijke taken 
als het bijvoorbeeld gaat om de Wet op de Bejaardenoorden en de inkomensvoorzieningen 
voor oudere werkloze en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen. 
 
Meestal is een afdeling van het gemeentelijk apparaat belast met de uitvoering van deze 
sociale zekerheidstaken "de sociale dienst". In Almere is de sector sociale zaken van de 
directie MZW de instantie die de minimum-inkomensgarantie verzorgt. 
 
De belangrijkste taak van de sector sociale zaken van directie MZW is om personen, die in 
financiële of sociale nood verkeren, materiële of immateriële hulp te bieden. In de praktijk 
komt dit in hoofdzaak neer op de uitvoering van een aantal wettelijke regelingen, die recht 
geven op een geldelijke uitkering. Met name de Algemene Bijstandswet en de daarop 
gebaseerde Rijksgroepsregelingen spelen daarbij een steeds belangrijkere rol.  
 
Op grond van de Algemene Bijstandswet kan de gemeente niet alleen voor de normale 
noodzakelijke bestaanskosten een uitkering betalen. Ook voor niet alledaagse noodzakelijke 
kosten kan zij een uitkering verstrekken. Hoewel het landelijke regelingen betreft, heeft de 
gemeente bij de uitvoering hiervan een zekere beleidsvrijheid. De grenzen van die vrijheid 
worden getrokken door de wettelijke regels, uitspraken van de rechter en eventuele 
beleidsaanwijzingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Door meer of minder van deze beleidsruimte gebruik te maken kan de gemeente de 
doelgroep in meer of mindere mate tegemoet komen. 
 
In verband met de uitvoering van haar taken is de "sociale dienst" soms onderwerp van 
discussie. In het recente verleden hebben ondermeer het meedenken door gebruikers over 
de dienstverlening van de sociale dienst en het opzetten van een minimabeleid in de 
belangstelling gestaan45. In verband met de strijd tegen de werkloosheid, is nu het 
bevorderen van de economische zelfstandigheid van bijstandsgerechtigden een belangrijk 
onderwerp.  
 
In de volgende paragrafen zal een beeld worden geschetst van de werkwijze van de sociale 
dienst van Almere: de sector sociale zaken van de directie maatschappelijke zorg en 
woonruimteverdeling van de gemeente Almere. Dat zal gebeuren aan de hand van de 
volgende thema's: 
 
  * Openbaarheid en bijstandsbeleid; 
  * Meedenken door derden; 
  * Behoorlijke bedrijfsvoering; 
  * Minimabeleid; 
   * Economische zelfstandigheid. 
 

 

    45.  Wie een overzicht van dergelijk thema's zoekt, kan daarvoor bijvoorbeeld terecht in het 
periodiek Sociaal Bestek. 
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Het is goed om bij het beschouwen van het funktioneren van een sociale dienst in het oog te 
houden, welke soort taak vervuld wordt. De Algemene Bijstandswet geeft namelijk alleen 
mensen, die zelf niet genoeg inkomen en nauwelijks vermogen hebben, een recht op een 
financiële prestatie. Wie aangewezen is op de diensten van de sociale dienst, is in het 
vangnet van de sociale zekerheid terecht gekomen. Wie aangewezen is op een 
bijstandsuitkering bepaalt dan ook niet meer zelf welk welvaartsniveau bereikt wordt. 
Anderen bepalen dat voor de bijstandsgenieter. Daarnaast betekent het dat er geen andere 
mogelijkheden meer zijn om de broodnoodzakelijke kosten van het dagelijks leven te 
betalen.  
 
 

3.2. OPENBAARHEID EN BIJSTANDSBELEID 
 
 
3.2.1. Inleiding 
 
Veel van de informatie over het sociale vangnet van de Algemene Bijstandswet is te vinden 
in regelgeving, uitspraken van de rechter en circulaires van de rijksoverheid. Binnen deze 
brei van wettelijke voorschriften en beleidsregels, hebben gemeenten soms nog een 
aanzienlijke eigen interpretatieruimte en daarmee beleidsvrijheid. Daarnaast heeft elke 
gemeente de opdracht om, via het beginsel van de individualisering, van de normale regels 
af te wijken bij aanwezige persoonlijke problemen. De kenbaarheid van de reikwijdte van het 
plaatselijke sociale vangnet, is dan ook afhankelijk van de mate van openbaarheid van het 
gemeentelijk beleid. 
 
Het is daarom belangrijk dat een gemeente inzicht geeft in de wijze waarop zij de regels 
wenst uit te voeren. Deze openheid is nodig om onzekerheid en ongelijkheid te voorkomen. 
Openheid maakt het ook mogelijk om, bij verschil van inzicht, een discussie te voeren aan de 
hand van bekende beleidsuitgangspunten. Een kenbaar gemeentelijk beleid geeft dan ook 
alle betrokkenen de gelegenheid om tijdig en adequaat mee te denken over bestaand of te 
ontwikkelen beleid. 
 
Bovendien is het voor de gemeente zelf van belang, dat de  beleidsuitgangspunten 
vastgelegd zijn. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het beleid en 
voor de eigen kwaliteitsbevordering. 
 
Maar het vastleggen van beleidsuitgangspunten schept uiteraard ook verplichtingen. Bij 
openbaarmaking van beleid, zal de gemeente aangesproken worden op de naleving van dat 
beleid. Afwijking van dat beleid zal dan behoorlijk gemotiveerd moeten worden. 
Deze gevolgen van het vastleggen van beleidsuitgangspunten ervaart niet iedereen altijd als 
plezierig. Dit soort gevolgen kunnen dan ook voor een gemeente een reden zijn om voor een 
terughoudende opstelling te kiezen. 
 
 

3.2.2. De richtlijnen 
 
Volgens artikel 13a van de Algemene Bijstandswet horen burgemeester en wethouders voor 
het verstrekken van bijstand richtlijnen vast te stellen. De vaststelling en de wijziging van die 
richtlijnen moet in één of meer plaatselijke dag- en nieuwsbladen worden bekend gemaakt. 
En iedereen moet de richtlijnen kunnen krijgen. 
 
In Almere bestaan nog geen richtlijnen voor de verstrekking van bijstand. De sector sociale 
zaken werkt daar al wel enige tijd aan. In een Ontwerp doelstellingennota sociale zaken46 uit 

 

    46.  Deze Ontwerp doelstellingennota sociale zaken dateert van december 1984 en bevat een 
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1984 is de volgende activiteit opgenomen: "het tegen kostprijs beschikbaar stellen van de 
richtlijnen voor de verlening van bijstand". In de ontwerpnota staat deze taakstelling naast 
een aantal andere. Zo zou de sociale dienst ook voorlichting aan diverse doelgroepen 
moeten geven en video's horen te vertonen. 
 
De taakstelling van de sector sociale zaken blijkt sinds het verschijnen van de ontwerpnota 
enigszins te zijn bijgesteld. Naar aanleiding van de passages in de ontwerpnota, hebben de 
hulpverleners de sociale dienst om inzage van de interne richtlijnen gevraagd. Op dat 
verzoek is door de directeur MZW afwijzend gereageerd. In een brief van 23 november 1990 
laat de directeur weten, dat burgemeester en wethouders geen richtlijnen hebben 
vastgesteld. De wel in gebruik zijnde interne richtlijnen, blijken dan niet meer voor 
verspreiding buiten de organisatie bedoeld te zijn. 
 
De vraag rijst waarom de gemeente zo huiverig is om de  hulpverleners een kijkje in de 
keuken te geven. Een gevolg van deze gang van zaken is, dat het moeilijk vast is te stellen 
wat nu precies het geformuleerde bijstandsbeleid in de gemeente Almere inhoudt. Het zal 
duidelijk zijn dat dit het eventuele meedenken over dat beleid niet vereenvoudigt. 
 
 

3.3. MEEDENKEN DOOR DERDEN 
 
Uit de Ontwerp doelstellingennota blijkt dat de sector sociale zaken omstreeks 1984 het 
voornemen had om een vorm van cliëntenparticipatie uit te werken. Deze activiteit hield 
verband met de klantgerichtheid. Het meedenken van derden over het bijstandsbeleid, heeft 
de laatste jaren elders in het land de kans gekregen om zich verder te ontwikkelen47. In 
Almere lijkt de sociale dienst nog niet veel verder dan in 1984. Het voornemen is er, maar de 
uitvoering behoeft nog uitwerking.  
 
Een andere doelstelling uit de ontwerpnota van 1984, is het samenwerken van instellingen 
met elkaar en het geregeld voeren van overleg met derden. 
Sinds jaren ontmoeten de sector sociale zaken, het Buro voor Rechtshulp en de Sociaal 
Raadslieden elkaar met enige regelmaat. Het initiatief tot dergelijke bijeenkomsten komt  als 
regel van de laatstgenoemden. 
 
In dit overleg maken de hulpverleners de gemeente bekend met de in de praktijk 
gesignaleerde knelpunten. Het doel daarvan is om na te gaan of en hoe deze knelpunten 
kunnen worden opgelost. Een belangrijk deel van deze knelpunten is in de loop der jaren 
nooit van de agenda verdwenen. De indruk bestaat dat de gemeente niet bij voorbaat 
geneigd is geconstateerde feilen ook serieus te nemen. De sector sociale zaken merkt de 
gesignaleerde tekortkomingen meestal aan als incidenten.  
 
Naast de gesprekken met het Buro voor Rechtshulp en de Sociaal Raadslieden, voert de 
sector sociale zaken sinds enige tijd overleg met het Comité vrouwen in de bijstand Almere. 
Daarnaast zijn onlangs een aantal maatschappelijke organisaties uitgenodigd om hun visie 
te geven over een te voeren minima-beleid. 
 

 

beschrijving van het takenpakket en de doelstellingen van de sector sociale zaken voor 
de periode 1984 tot 1988. Bij de nota is het eerste beleidsprogramma voor de periode 
1984 -1985 gevoegd. In de aanbiedingsbrief bij de bedoelde ontwerpnota is toentertijd 
aangekondigd, dat jaarlijks een nieuw beleidsprogramma zal worden opgesteld. 
Informatie hierover bij de gemeente heeft echter geleerd, dat het bij een streven is 
gebleven en dat de doelstellingennota uit 1984 geen vervolg heeft gekregen. 

    47.  De Volkskrant bericht op 4 februari 1991: “Cliëntenraad kan in Eindhoven beleid sociale 
dienst bijsturen: Instantie van werklozen belangrijk adviesorgaan gemeente.". 
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3.4. BEHOORLIJKE BEDRIJFSVOERING 
 
Elke organisatie hoort een behoorlijke bedrijfsvoering te ontwikkelen. Daarbij speelt de uit te 
voeren taak vanzelfsprekend een grote rol. De taak van de sector sociale zaken bestaat met 
name in het verwezenlijken van het sociale zekerheidsvangnet: de uitvoering van de 
Algemene Bijstandswet. Dat betekent voornamelijk dat aan mensen, die zelf niet meer over 
de middelen beschikken waarmee de kosten van de eerste levensbehoeften kunnen worden 
betaald, geldelijke uitkeringen moeten worden gedaan.  
 
Om die taak behoorlijk te kunnen vervullen, moet de sector goed bereikbaar zijn voor de 
bijstandsgerechtigden. Daarnaast moet de administratieve verwerking van aanvragen en 
uitbetalingen correct en tijdig gebeuren. Verder is het belangrijk dat de bijstandsgerechtigde 
goede informatie krijgt over de bijstandsuitkering en alles wat daarmee samenhangt.  
Een verstoring in de uitbetaling van een bijstandsuitkering betekent voor de bijstandsklant 
dat er direct problemen ontstaan met het betalen van rekeningen voor de eerste 
levensbehoeften. In verband met die sluitstukfunktie, zou een verstoring in de uitbetaling van 
de uitkering dan ook niet onaangekondigd mogen plaatsvinden. 
 
Voor een aantal onderdelen van de bedrijfsvoering van de sociale dienst bestaat een 
wettelijke behoorlijkheids-normering. Maar ook de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur doen een duit in het zakje. Dat betekent bijvoorbeeld dat een bijstandsbeslissing 
zorgvuldig voorbereid en goed gemotiveerd moet zijn.  
 
Volgens de wet hoort elke aanvraag schriftelijk vastgelegd te worden48. Als de aanvrager dat 
niet zelf kan, moet de gemeente daar zorg voor dragen.  
Ook voor de afhandelingsduur bestaat een wettelijke normering. De sector sociale zaken 
hoort op elke aanvraag binnen een maand een beslissing te geven. Als er dan nog geen 
beslissing is, is er sprake van een fictieve afwijzing van de aanvraag49. 
Op het gebied van het afhandelen van bezwaarschriften geldt een wettelijke termijn van een 
maand. Als er dan nog geen uitspraak is, hebben burgemeester en wethouders in principe 
afwijzend beslist50. 
 
Uit deze vrij korte termijnen blijkt dat de wetgever zich ter dege bewust is geweest van de 
problematische situatie die voor de aanvrager van bijstand zou ontstaan als de afhandeling 
van  de aanvraag en het bezwaarschrift veel tijd zou kosten. Een lange afhandelingsduur van 
aanvragen en problemen binnen het sluitstuk van de sociale zekerheid lijkt dan ook door de 
wetgever niet als wenselijk te worden ervaren. 
 
 

3.4.1. De bereikbaarheid 
 
In de Ontwerp doelstellingennota onderkent de gemeente dat een goede bereikbaarheid 
noodzakelijk is. "De opzet en organisatie van de sociale dienst moet zo zijn, dat deze géén 
drempels oplevert en voor iedereen toegankelijk is." 
Ondanks dit mooie uitgangspunt is een veel gehoorde klacht, dat de dienst slecht bereikbaar 
is. Met name de telefonische bereikbaarheid van de medewerkers laat te wensen over. 
Daarnaast ervaren de cliënten het als zeer storend, wanneer de behandeling van een zaak 
intern wordt overgedragen aan een collega zonder dat zij hier zelf iets van horen.     

 

    48.   Zie artikel 22 ABW. 

    49.   Zie artikel 35 ABW. 

    50.  Zie artikel 41 ABW. 
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3.4.2. De termijnen 
 
De afhandelingsduur van aanvragen, correspondentie en bezwaarschriften door de 
gemeente vormt al jaren een vast agendapunt in het overleg dat de hulpverleners met de 
sector sociale zaken hebben. Het komt nog te vaak voor, dat de afhandeling van een 
aanvraag, een brief of een bezwaarschrift maanden op zich laat wachten. Het gebeurt zelfs 
dat aanvragen niet in behandeling worden genomen. 
 
Een uitkeringsgerechtigde heeft zelf te maken met harde termijnen waarbinnen een 
aanvraag moet worden gedaan of een bezwaarschrift moet zijn ingediend. Daarom is het 
voor cliënten dan ook bijzonder moeilijk te verteren dat de dienst zelf niet tijdig reageert.  
Een niet zo vlotte afhandeling kan betrokkenen ook nog eens in ernstige financiële 
problemen brengen. 
 
De sector sociale zaken erkent het probleem, maar stelt al jaren dat één en ander een 
gevolg is van een ontoereikende formatie en daarmee samenhangende werkdruk. Van enige 
verbetering is dan ook slechts tijdelijk iets te merken. 
 
 

3.4.3. De aanvraag 
 
In de Ontwerp doelstellingennota komt de volgende zinsnede voor: "Bevorderen, dat die 
hulpvragen in behandeling worden genomen die tot de competentie van de dienst behoren."   
Het in behandeling nemen van een aanvraag is belangrijk bij het voorkomen van niet-gebruik 
van het sociale zekerheidsvangnet van de bijstandswet51. In 1984 bleek uit onderzoek, dat 
bezoekers en medewerkers van de sociale dienst aanzienlijk van mening kunnen verschillen 
over de vraag of een aanvraag is ingediend. Maar liefst 30 % van de respondenten van een 
onderzoeksgroep meenden dat ze, na een bezoek aan de sociale dienst, een formele 
aanvraag voor een ABW-uitkering had ingediend, terwijl de betrokken ambtenaren van 
mening waren dat slechts inlichtingen waren uitgewisseld52.  
 
Het zal duidelijk zijn, dat mede door dit soort feilen de sluitstukfunktie van de bijstandswet in 
het gedrang komt. 
Het bevorderen van de inname van aanvragen is dan ook van groot belang bij het werkelijk 
realiseren van de minimale  bestaansgarantie. 
 
Ondanks de fraaie doelstelling van de ontwerpnota, melden cliënten wel, dat een aanvraag 
om bijstand niet in behandeling is genomen. Met name het aanvragen van andere 
ondersteuning dan het betalen van geld voor de kosten van het dagelijkse levensonderhoud 
blijkt niet altijd even soepel te gaan. Het lijkt er dan op, dat de bijstandmaatschappelijk 
werker de aanvrager te snel nul op het rekest geeft. 
 
Een dergelijke gang van zaken is niet correct. Formeel horen burgemeester en wethouders 
bijstandsbeslissingen te nemen. In de praktijk zijn bij elke beslissing meerdere medewerkers 
betrokken. Een medewerker neemt de aanvraag in en stelt een advies op. Minstens één 
andere medewerker controleert dat advies, voordat een beslissing de deur uitgaat. Deze 
toetsing van de adviezen voorkomt fouten. Als de aanvraag niet tot een advies leidt, 
ontbreekt een deel van de foutcontrole. Bovendien krijgt de aanvrager niet de mogelijkheid 

 

    51.  Voor een onderzoeksverslag naar het niet-gebruik van de sociale zekerheid, leze men 
"Niet-gebruik van sociale zekerheid". No. 16 in de reeks SZW van de Commissie 
Onderzoek Sociale Zekerheid. 

    52.  Zie pagina 64 van "Niet-gebruik van sociale zekerheid". 
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om bezwaar te maken tegen de afwijzing. Daarmee wordt de rechtsbescherming van de 
aanvrager ernstig aangetast.  
 
Dat die foutcontrole lang niet altijd gemist kan worden, moest de 48-jarige heer W. aan den 
lijve ondervinden. Eind augustus 1989 woont hij, samen met zijn schoolgaand kind, in bij 
familie. Na een echtscheiding en midden in een faillissement, krijgt hij een nieuwe woning in 
Almere aangeboden. Voor de inrichting van het huis heeft hij geen stuiver beschikbaar. 
Daarom gaat hij naar de sociale dienst. Hij vraagt daar een lening aan. Die aanvraag wordt 
echter niet in behandeling genomen. Eerst moet hij het bij de Volkskredietbank proberen. 
 
Bij de Volkskredietbank krijgt hij nul op het rekest. Als de man weer bij de sociale dienst 
aanklopt, blijkt de bijstandmaatschappelijk werker nog steeds geen aanvraag voor een 
bijstandslening te willen innemen. Zonder lening kan hij geen bedden en andere spullen 
kopen.  
 
De hulpverlener belt met de bijstandmaatschappelijk werker. Die verwijst de hulpverlener 
naar de bank. Het is de bank die geen lening verstrekt. Dus is de bank verantwoordelijk. Bij 
de Volkskredietbank krijgt de hulpverlener te horen, dat de lening niet is verstrekt omdat de 
sociale dienst geen garantie wilde geven voor een eventuele lening. Dus ligt daar de oorzaak 
van het niet verstrekken van een lening.  
 
Als de bijstandmaatschappelijk werker weer wordt gebeld, erkent hij dat er geen lening komt 
omdat de sociale dienst niet garant wil staan. De sociale dienst wil niet garant staan omdat 
ze niet weet hoe het staat met het faillissement. Een telefoontje naar de curator leert dat het 
faillissement binnenkort bij gebrek aan baten zal worden opgeheven. De curator meldt dit in 
een kort briefje aan de sociale dienst.  
Nu mag de man wel een aanvraag voor de lening indienen. Anderhalve maand later krijgt hij 
een lening van de Volkskredietbank en woont hij, samen met zijn kind, in het nieuwe huis. 
 
 

3.4.4. De zorgvuldigheid 
 
De overheid dient zorgvuldig te handelen. De gemeente is een deel van die overheid en 
moet dan ook de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ook op het terrein van de minimale 
bestaanszekerheid dient zorgvuldig gehandeld te worden. Zeker als er rechten of 
verplichtingen worden vastgelegd. 
 
Dat het daar bij de sector sociale zaken weleens aan schort, moest mevrouw D., tot haar 
verdriet ondervinden. Haar uitkering wordt zonder een schriftelijke waarschuwing veranderd. 
Ze krijgt opeens niet meer een ABW-, maar inplaats daarvan een RWW-uitkering53. Daardoor 
moet ze zes weken doen met haar laatste ABW-maanduitkering. De RWW-uitkering wordt op 
dat moment namelijk twee weken later dan de ABW-uitkering betaald. 
 
Daarnaast moet ze zich nu ook beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt. Ze zal dus aktief 
naar werk moeten zoeken. 
Haar uitkering is gewijzigd omdat haar jongste kind nu 12 jaar is geworden. Dan verandert 
de sociale dienst de uitkering meestal.  
 
Volgens de huisarts van de vrouw kan ze vanwege gezondheidsredenen niet werken. 
Daarvan heeft de huisarts een schriftelijke verklaring afgegeven. De gemeente blijkt niet erg 

 

    53.  Eén van de verschillen tussen een ABW- en een RWW-uitkering is dat er bij een ABW-
uitkering geen sollicitatieplicht wordt opgelegd en bij een RWW-uitkering wel. 
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onder de indruk te zijn van deze verklaring. Burgemeester en wethouders verklaren een 
ingediend bezwaarschrift ongegrond. 
 
De provincie fluit de gemeente in duidelijke bewoordingen terug. Tijdens de hoorzitting 
vraagt de Commissaris van de Koningin zich zelfs hardop af of de gemeente wellicht een 
verklaring van Onze-Lieve-Heer-zelf verwacht over de gezondheidstoestand van de vrouw. 
Het beroepschrift wordt dan ook gegrond verklaard. Daardoor houdt de vrouw een ABW-
uitkering. 
 
 

3.4.5. De motivering 
 
Overheidsbeslissingen moeten niet alleen zorgvuldig voorbereid zijn. Ze horen ook behoorlijk 
gemotiveerd te worden. De toelichting op de beslissingen van de sector sociale zaken zijn 
vaak summier en algemeen. Daardoor zijn ze weinig verhelderend. Een paar voorbeelden 
van zulke standaardoverwegingen: 
 - "dat de onderhavige kosten in het algemeen niet tot de    (bijzondere) noodzakelijke 

kosten van het bestaan  behoren."; 
 - "dat zich in casu géén bijzondere individuele omstandig-    heden voordoen."; 
 - "dat betrokkene niet heeft voldaan aan zijn informatie-    plicht als bedoeld in artikel 30 

lid 2 ABW."; 
 
De individuele omstandigheden van het geval komen bij dit soort standaard omschrijvingen 
niet echt uit de verf. Als dan ook de mogelijkheid om telefonisch meer informatie te krijgen 
niet ideaal is, wordt het wel heel erg lastig om te bekijken waarom de beslissing zo luidt. 
 
Als brieven niet duidelijk zijn, wekt dat wrevel en onrust. Een voorbeeld daarvan is de 
inhaaloperatie van verhaalsvorderingen. Sinds 1990 is de gemeente Almere actief geworden 
bij het aanschrijven van verhaalsplichtigen, mensen die terug of mee moeten betalen voor 
bijstand. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ten onrechte ontvangen bijstand. Maar het kan ook 
zijn dat er terecht bijstand is ontvangen en later alsnog een andere uitkering is toegekend. 
Ook alimentatieplichtige ex-echtgenoten moeten soms bijdragen in de kosten van de 
bijstandsuitkering.  
 
De door de gemeente verstuurde brieven blonken niet uit door duidelijkheid. Het ontbreken 
van een specificatie van het te betalen bedrag en het niet vermelden van de reden waarom 
het bedrag zou moeten worden terug betaald, veroorzaakten veel vragen en onrust. 
 
 

3.4.6. De verwerking van gegevens  
 
Bij de hulpverleners komen veel klachten binnen over de administratieve verwerking van de 
uitkeringen. Wijzigingen blijken regelmatig niet tijdig te zijn verwerkt. Brieven raken zoek, 
machtigingen voor rechtstreekse betalingen worden niet juist uitgevoerd, 
inkomstenformulieren komen niet aan waar ze moeten zijn, of uitkeringen worden foutief 
berekend. Soms wordt zelfs een uitkering na beëindiging nog doorbetaald. 
 
Door deze foutjes lijkt af en toe spanning te ontstaan tussen de buitendienst en de 
administratie. Die schuiven elkaar dan de zwarte piet toe. Dat is niet altijd bevorderlijk voor 
een vlotte correctie en leidt alras tot betalingsproblemen voor de bijstandsgenieter. 
 
Niet zelden legt de sector sociale zaken de oorzaak van de problemen bij de 
uitkeringsgerechtigde. De gemeente stelt dan gewoon dat betrokkene bepaalde relevante 
informatie niet (tijdig) heeft verstrekt. Omdat de bijstandsklant niet gewend is zijn post 
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aangetekend te versturen en het nog maar zeer de vraag is of daarvoor in de 
bijstandsuitkering wel ruimte zit, heeft de klant dan een bewijsprobleem.  
 
 

3.4.7. De blokkade 
 
Het niet op tijd of helemaal niet uitbetalen van de uitkering, betekent voor de 
bijstandsgerechtigde dat er acute financiële problemen ontstaan. De bijstandontvanger heeft 
nu eenmaal naast de uitkering geen andere middelen van bestaan. Het blokkeren van een 
uitkering zou dan ook niet zonder goede gronden mogen gebeuren.  
 
De indruk bestaat, dat de gemeente te vaak en te snel tot blokkering overgaat. Dat is 
bijvoorbeeld het geval als de maandelijkse inkomstenverklaring nog niet bij de administratie 
is beland, maar al wel bij de sociale dienst is ingeleverd. Het lijkt er ook op dat in Almere een 
blokkade al onontkoombaar is, als de sector sociale zaken een begin van een vermoeden 
heeft, dat de cliënt zich niet helemaal aan de regeltjes houdt. 
 
Normaal gesproken merkt de klant dat pas als de uitkeringsspecificatie in de brievenbus valt. 
Daar staat dan op dat de uitkering is geblokkeerd wegens ontbreken inkomstenverklaring of 
andere reden. Een zorgvuldig onderzoek blijkt dan nog niet altijd gehouden te zijn. 
  
Omdat de mededeling over de blokkering op een moment komt, dat de cliënt uitbetaling van 
de uitkering verwacht, leidt dit tot grote betalingsproblemen. Met het verstrekken van 
voorschotten is de sector sociale zaken uiterst terughoudend. Dat zou een reden te meer 
moeten zijn om uitkeringen niet zonder een zorgvuldig onderzoek te blokkeren. 
 
Dat het uiterst vervelend is om opeens geen geld meer te krijgen van de sociale dienst heeft 
mevrouw G. moeten ervaren. Zonder dat zij daar behoorlijk bericht van krijgt, blijkt haar 
uitkering geblokkeerd te zijn. Na enig onderzoek blijkt dat de gemeente een vaag vermoeden 
heeft dat zij arbeidsinkomsten niet zou hebben opgegeven. 
 
Door de blokkade voert de sociale dienst ook niet meer de rechtstreekse betalingen aan haar 
schuldeisers uit. Een hulpverlener dient voor de vrouw een bezwaarschrift in. Daarnaast gaat 
er een verzoekschrift naar de Commissaris van de Koningin. Daarin vraagt de vrouw de 
Commissaris om de gemeente op te dragen haar uitkering gewoon uit te betalen. 
 
Na enige tijd heft de gemeente de blokkering op. Door de onterechte blokkade en het 
stopzetten van de betalingen aan de schuldeisers, willen de schuldeisers een 
schadevergoeding. Die schade is door de gemeente veroorzaakt. Dus vraagt de hulpverlener 
of zij die kosten voor haar rekening neemt. Na enig aandringen ziet de gemeente uiteindelijk 
in dat ze de incassokosten moet vergoeden. 
 
 

3.5. HET MINIMABELEID. 
 
Vanwege de weinig rooskleurige positie van de minima, is op allerlei plaatsen en op velerlei 
manieren door de plaatselijke overheid iets gedaan aan minimabeleid54. 
  
Het minimabeleid van de gemeente Almere omvat schuldhulpverlening door 
budgetconsulenten, het afschrijven van gemeentelijke heffingen en een ruimhartig 
verstrekkingenbeleid bij de bijzondere bijstand. In Almere bestaan al jaren plannen voor het 

 

    54.  Zie omtrent aanvullende gemeentelijke initiatieven de VNG-uitgave "Gemeentelijk 
minimabeleid", Groene Reeks nr.109, 's Gravenhage 1989. 
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instellen van een schuldhulpverlenings- of garantiefonds. Tot daadwerkelijke uitvoering van 
die plannen is het nog niet echt gekomen. 
 
Een manier om de minima enigszins tegemoet te komen in hun weinig rooskleurige positie, 
is het ruimhartig benutten van de uitkeringsruimte, die binnen de juridische kaders aanwezig 
is. Dat kan niet alleen bij de bijzondere bijstand, maar ook bij de bijstand voor de normale 
dagelijkse kosten van het levensonderhoud. Ook binnen de andere wettelijke taakvelden van 
de sociale dienst is zulke ruimte aanwezig. 
 
De bijstandswet geeft nadrukkelijk de opdracht om, op basis van de individuele 
omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde, af te wijken van de normale regels. In termen 
van de bijstandswet heet dat individualiseren.  
 
Het lijkt er op dat de gemeente Almere niet zo heel erg goed uit de voeten kan met het 
individualiseren. In Almere wordt, naar het schijnt, relatief nogal weinig geïndividualiseerd55. 
Daarnaast bestaat de indruk dat de sector sociale zaken niet altijd even alert is op 
hulpsignalen van de klanten. Een klant moet wel heel nadrukkelijk piepen, wil de sociale 
dienst daar een hulpvraag in zien. 
 
 

3.5.1 Beleidsvrijheid. 
 
Binnen elk wettelijk kader bestaat, binnen de grenzen van de hogere regels en de uitspraken 
van de rechter, een zekere beleidsvrijheid. Die vrijheid kan de gemeente gebruiken om de 
minima enigszins in hun benarde financiële positie tegemoet te komen. Deze beleidsruimte 
is bij uitstek een middel dat kan worden ingezet voor een aktief minimabeleid. 
 
Een gemeente kan er dus voor kiezen om die beleidsruimte wel of niet voor de 
uitkeringsgerechtigden te benutten. Ook de gemeente Almere kan dus voor een ruimhartig of 
een beperkt verstrekkingenbeleid kiezen. 
 
Hierna volgt een beschrijving van een aantal ervaringen van de opstellers van dit verslag met 
de keuzen die de gemeente Almere op dit gebied heeft gemaakt. Die ervaringen zijn voor de 
minima niet echt rooskleurig. Maar misschien denkt de gemeente daar anders over. 
 
 

3.5.1.1 De veelvuldig eenmalige uitkering. 
 
Een aantal jaren achtereen is jaarlijks aan de echte minima een eenmalige uitkering 
toegekend. Die uitkering was bedoeld als compensatie voor het jaarlijkse koopkrachtverlies. 
Vanaf 1985 is het voor het krijgen van die uitkering nodig dat ook de vorige uitkering is 
ontvangen. Daardoor krijgen alleen nog maar de meerjarige minima deze compensatie. 
 
In de praktijk blijkt dan dat deze voorwaarde onrechtvaardige gevolgen heeft. Mensen met 
een minimum-inkomen, die al jarenlang dat inkomen hebben, maar om een of andere reden 
de eenmalige uitkering in het voorafgaande jaar niet hebben gekregen, vallen daardoor 
buiten de boot. 
Om dat te voorkomen, is de regeling aangevuld met de bepaling, dat ook mensen die in 
voorgaande jaren aanspraak hadden kunnen maken op de uitkering in aanmerking voor de 

 

    55.  In een gesprek dat de hulpverleners hebben gehad met de Rijksconsulent sociale 
zekerheid voor Flevoland, bleek dat bij de consulent de indruk bestaat dat er in Almere 
vrij weinig wordt geïndividualiseerd. 
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uitkering kunnen komen. Ook deze mensen horen wel degelijk tot de doelgroep: de 
meerjarige minima. 
 
Vanaf 1985 bestaan er twee verschillende eenmalige uitkeringen. Een hoge en een lagere. 
De lagere is met name bedoeld voor minima vanaf 1984. De hogere is bedoeld voor wie 
sinds 1983 van een minimum-inkomen moet rondkomen. Vanwege wetstechnische redenen 
en foutjes in de uitvoeringspraktijk, heeft niet iedereen die al vanaf 1983 van een minimum-
inkomen moet leven, recht op een hoge uitkering. 
 
Maar door aanpassingen van de wettekst van 1986 en 1987, wordt het tekstueel mogelijk om 
die foutjes uit het verleden te herstellen. Maar daar blijkt de gemeente Almere niet bekend 
mee te zijn.  
 
Dat merkt althans een 76-jarige alleenstaande Almeerse vrouw. Zij heeft begin maart 1988 
een brief ontvangen over haar eenmalige uitkering. De vrouw ontvangt al sinds 1983 jaarlijks 
een eenmalige uitkering. Volgens de pas ontvangen brief heeft ze in 1987 geen recht op een 
eenmalige uitkering. 
 
Uit de diverse beslissingen die de vrouw nog heeft, blijkt dat aan haar in 1983 eerst geen 
eenmalige uitkering was toegekend. Die beslissing klopte niet en is vier maanden later 
herzien. Omdat ze in 1983 een eenmalige uitkering heeft gekregen, kwam ze in de jaren 
daarna in aanmerking voor de hoogste eenmalige uitkering. Minima die de eenmalige 
uitkering voor het eerst in 1984 hebben gekregen, krijgen sinds die tijd een lagere uitkering. 
Waarschijnlijk vanwege de -eerst foutieve- beslissing in 1983, heeft zij in 1984,1985 en 1986 
de lage uitkering gekregen. Omdat ze in 1986 de lage uitkering heeft gehad, krijgt ze in 1987 
geen eenmalige uitkering meer. 
 
Volgens de hulpverleners biedt de tekst van de wet ruimte om in dit soort situaties toch een 
eenmalige uitkering toe te kennen. Bij de eenmalige uitkering van 1986 bleek dat de 
AROB-adviescommissie van de gemeente Almere ook vond dat die ruimte in de wettekst 
aanwezig is. Daarom gaat er op 16 maart 1988 een bezwaarschrift naar burgemeester en 
wethouders. 
 
Daarnaast krijgen burgemeester en wethouders van Amsterdam een brief. Zij hebben de 
beslissingen over de eenmalige uitkering 1983, 1984, 1985 en 1986 genomen. In de brief 
wijst de hulpverlener op de toekenning van de eenmalige uitkering 1983. Omdat die uitkering 
is toegekend had dus in 1984, 1985 en 1986 de hoge eenmalige uitkering moeten worden 
uitbetaald. Burgemeester en wethouders van Amsterdam krijgen het verzoek om alsnog een 
hogere eenmalige uitkering toe te kennen. 
 
In Amsterdam kan de toekenningsbeschikking van 1983 niet gevonden worden. Dus weigert 
men in eerste instantie om hogere uitkeringen toe te kennen. Gelukkig heeft de oudere dame 
de toekenningsbeslissing van 1983 nog wel. Na toezending van een kopie van deze 
beslissing, herstellen burgemeester en wethouders van Amsterdam de fout van 1986. De 
vrouw krijgt alsnog het verschil tussen de lage en de hoge eenmalige uitkering van dat jaar 
uitbetaald. 
 
Uit informatiemateriaal van de gemeente Amsterdam blijkt overigens dat die gemeente de 
ruimte, die in de wetten eenmalige uitkering aanwezig is en waarmee foutjes uit het verleden 
gecorrigeerd kunnen worden, niet alleen gebruikt om problemen bij de eenmalige uitkering 
1986 het hoofd te bieden. Zowel bij de vaststelling of iemand voor de eenmalige uitkering 
1987 in aanmerking komt, als ook bij de bepaling van de hoogte van de eenmalige uitkering 
1987 kijkt de gemeente Amsterdam of betrokkene vanaf 1983 een eenmalige uitkering heeft 
ontvangen. 
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Zo niet burgemeester en wethouders van Almere. Die kijken naar de vraag of de 
rechthebbende de hoge eenmalige uitkering 1986 heeft ontvangen. Zij zijn van mening dat 
de vrouw - hoewel ze nu dus bij stukjes en beetjes de hoge eenmalige uitkering 1986 wel 
heeft gehad - geen recht heeft op de eenmalige uitkering 1987. 
 
In de ogen van het Almeerse college, zou Amsterdam ten onrechte alsnog de hoge 
eenmalige uitkering hebben toegekend. De rechter blijkt dit keer geen uitkomst te bieden. 
Een beroepschrift tegen deze beslissing blijkt op 15 februari 1990 definitief geen succes op 
te leveren. 
 
 

3.5.1.2. Het gezin van de Turkse dienstplichtige 
 
Het sociale vangnet van de bijstandswet is bedoeld voor iedereen die rechtmatig in 
Nederland verblijft en zelf niet voldoende middelen van bestaan heeft om daar de kosten van 
het levensonderhoud uit te betalen. Toch mag, volgens de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, niet iedereen die hier rechtmatig verblijft en geen middelen van 
bestaan heeft, bij de sociale dienst aankloppen en bijstand krijgen56. Zo hoort de gemeente 
geen bijstand uit te betalen aan bijvoorbeeld de echtgenote en de kinderen van een Turkse 
gastarbeider, die zijn dienstplicht in Turkije vervult. 
 
Ook de rechter vindt dat de vrouw in zo'n geval geen recht op bijstand heeft57. Weliswaar 
krijgt de man geen soldij en kan hij dus zijn vrouw en kinderen niet onderhouden, maar dat 
betekent nog niet dat er bijstand moet worden betaald. 
 
Door dit alles ontstaan er voor de vrouwen en kinderen, die in Nederland achterblijven, grote 
problemen. Turkse arbeiders hebben meestal een laag inkomen. Dus kan er ook niet of 
nauwelijks gespaard worden. Als er niet gespaard kan worden en er geen soldij is om de 
huishuur te betalen, beginnen de problemen. 
 
Daarom hebben veel gemeenten besloten om, in afwijking van de uitspraken van de rechter, 
in dergelijke gevallen toch bijstand te verstrekken. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Buro 
voor Rechtshulp in 1989 heeft gedaan onder 22 grote gemeenten. Veel van die gemeenten 
zeggen dan dat ze - afwijkend van de rechterlijke uitspraken en tegen de mening van de 
Staatssecretaris in - wel degelijk bijstand verlenen aan de achterblijvende gezinsleden van 
Turkse dienstplichtigen. Deze uitbetaalde gelden zijn altijd door de Rijksoverheid aan die 
gemeenten vergoed. 
 
Dit onderwerp is een punt van gesprek geweest in de vaste kamercommissie van de Tweede 
Kamer. Daardoor zijn aan de Staatssecretaris vragen gesteld. Uiteindelijk heeft de huidige 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld, dat onder bepaalde 
voorwaarden wel bijstandsverlening aan achterblijvende gezinsleden mogelijk is58. 
 
Welk beleid de gemeente Almere op dit punt heeft, mocht mevrouw Y. merken. Zij vraagt 
bijstand aan voor de periode dat haar man in Turkije zijn dienstplicht vervult. Zij heeft geen 
inkomsten en geen vermogen. Haar man ontvangt geen soldij van de Turkse overheid. Het 

 

    56.  Zie Aanhangsel bij de Hand. TK, 1985-1986, p. 641. 

    57.  Zie onder andere KB 17 februari 1986, nr. 78, JABW 1986, nr. 179. 

    58.  Zie het antwoord van de Staatssecretaris op vraag 31 in Bijlagen Hand. Tk, 1989-1990 
nr. 21301, nr. 8. 
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echtpaar heeft een groot bedrag moeten betalen om een deel van de dienstplicht af te 
kopen. Hierdoor hoeft de man in plaats van 18 maanden nog maar 2 
maanden in dienst. Voordat de man in dienst ging, kreeg het echtpaar van de sociale dienst 
een RWW-uitkering. 
 
De gemeente weigert de gevraagde bijstand. Ze erkent wel dat de Haagse regels tot 
onrechtvaardige gevolgen leiden, maar vindt dat ze geen bijstand kan betalen. Daarom 
vraagt de hulpverlener aan de Commissaris van de Koningin om de gemeente op te dragen 
bijstand uit te betalen. De Commissaris ziet de ernst van het probleem in en draagt de 
gemeente op om bijstand uit te keren. 
 
De gemeente blijkt die opdracht niet te willen uitvoeren. Ze zegt dat ze in beroep zal gaan. 
De hulpverlener maakt duidelijk dat er dan een kort geding zal worden aangespannen. Pas 
na die mededeling blijkt de gemeente met de bijstand over de brug te willen komen. 
 
 

3.5.1.3. De overbruggingsuitkering 
 
Soms schuiven sociale diensten wel eens met de betaaldatum van de uitkering. Zo was er 
eens een gemeente die de betaaldag verschoof van de laatste vrijdag van de maand naar de 
tweede woensdag van de volgende maand. Die verschuiving van de betaaldag leidde tot een 
rechterlijke uitspraak59. Volgens de rechter mag een sociale dienst best de betaaldatum 
verschuiven. Maar dan mag de dienst daarbij de belangen van de bijstandsgerechtigden niet 
schaden. De betreffende gemeente had voor de tussentijd geen overbruggingsuitkering 
toegekend en betaald. Dat laatste vond de rechter verwijtbaar.  
 
In Almere betaalt de sociale dienst zowel de ABW-uitkering als de RWW-uitkering per maand 
en achteraf uit. Tussen de betaaldagen van de ABW en de RWW zaten tot begin 1990 een 
paar weken verschil. Als iemand met een ABW-uitkering verhuisde naar de RWW-uitkering, 
betekende dat dus dat het geld twee weken later ontvangen zou worden. 
 
Dat dit problemen op kan leveren, merkte mevrouw G. Op 14 september 1989 krijgt ze een 
brief van de sociale dienst. Daarin staat dat haar ABW-uitkering zal worden omgezet in een 
RWW-uitkering. Vroeger was ze een éénoudergezin en hoefde ze niet te solliciteren. Nu 
woont ze samen met een partner en kunnen ze allebei naar een baan zoeken. 
 
De wijziging van de soort uitkering zal op 1 januari 1990 plaatsvinden. Dat betekent dat ze 
met de uitkering van december twee weken langer zullen moeten doen. Pas na zes weken 
zullen ze weer een nieuwe betaling krijgen. Die twee weken komen overeen met een 
uitkeringsbedrag van f 733,18. 
 
"Wij wijzen u op het verschil in het betalingsritme van de uitkering ingevolge de 
Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers. Deze zal ongeveer twee weken later betaalbaar 
worden gesteld dan de uitkering ingevolge de Algemene Bijstandswet. Hiervoor dient u tijdig 
te reserveren", aldus de brief van de gemeente. 
 
De verschuiving van de betaaldag met twee weken levert voor het gezin grote financiële 
problemen op. Zij betalen maandelijks f 95,- af op een lening en er zijn een aantal 
betalingsachterstanden ontstaan. 
 
De hulpverleners dienen op 10 oktober 1989 een eerste bezwaarschrift in. Daarin wordt 
alsnog gevraagd om een overbruggingsuitkering. Als op 18 januari 1990 nog geen reactie op 

 

    59.  KB 7 juni 1988, nr. 25, JABW 1988, no. 279. 
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het bezwaarschrift is ontvangen, gaat er een verzoekschrift naar de Commissaris van de 
Koningin in de provincie Flevoland. 
 
Op 29 januari 1990 houdt de gemeente een hoorzitting. Voor die zitting is dan ook een 
ambtelijke notitie gemaakt. Uit dat stuk blijkt, dat de gemeente bekend is met uitspraken van 
de rechter over het verschuiven van de betalingsdatum. De gemeente weet dus dat ze 
bijstandsontvangers niet in de problemen mag brengen. Bovendien weet ze dat ze 
problemen kan voorkomen door het verstrekken van een overbruggingsuitkering.  
Vanwege die rechterlijke uitspraken heeft de gemeente een beleidsmatige keuze gemaakt: 
"Het beleid te Almere is erop gericht, dat cliënten met bijstand ABW bij omzetting naar RWW 
tijdig hierover worden bericht, zodat zijzelf voor de kosten van overbrugging kunnen 
reserveren." 
Tijdens de hoorzitting blijkt dan ook niet dat de gemeente veel zin heeft om toch een 
overbruggingsuitkering te verstrekken.  
 
Een dag later houdt de Commissaris van de Koningin een hoorzitting. Daar meldt de 
gemeente dat ze geen overbruggingsuitkering hoeft te betalen, omdat een stukje 
vakantiegeld vervroegd is uitbetaald. De Commissaris blijkt daar duidelijk anders over te 
denken. Hij geeft de gemeente de opdracht om een overbruggingsuitkering van f 733,18 uit 
te betalen. De gemeente houdt zich aan die opdracht en betaalt. 
 
Anderhalve maand na de hoorzitting bij de Commissaris, komt er een gemeentelijke 
uitspraak op het bezwaarschrift. De gemeente verklaart het bezwaarschrift toch gegrond en 
kent ook zelf een overbruggingsuitkering toe. Maar in die beslissing staat een vreemde zin: 
"De bijstand zal, na verrekening met het reeds in het kader van artikel 45 ABW terzake 
verstrekte bedrag, op betrokkenen worden verhaald met gebruikmaking van de daartoe door 
betrokkenen op 31 januari 1990 ondertekende en afgegeven machtiging." 
 
Uit navraag bij de cliënten blijkt, dat zij het overbruggingsgeld alleen kregen als zij een 
verklaring ondertekenden. Met die verklaring machtigden de cliënten de gemeente om de 
overbrugging weer in te houden op de normale uitkering. Dat zou gebeuren met inhoudingen 
van f 101 per maand. 
 
Namens de bijstandsgerechtigden laten de hulpverleners de gemeente zo snel mogelijk 
weten dat de machtiging direct wordt ingetrokken60. In april 1990 houdt de gemeente toch 

 101 in. Later deelt de sociale dienst mee, dat ze afziet van het innen van de 
overbruggingsuitkering. Het reeds ingehouden bedrag wordt dan nabetaald.  
 
 

3.5.1.4. Het verhaal van bijstand 
 
Soms betaalt een sociale dienst teveel of ten onrechte bijstand. Als dat te wijten is aan de 
bijstandsontvanger, zou het onredelijk zijn als de gemeente het geld niet terug zou kunnen 
krijgen. Maar als daar de bijstandsgenieter geen verwijt van valt te maken, is het niet altijd 
redelijk om alles terug te willen. 
 
De wetgever heeft zelf vastgesteld wanneer en bij wie de gemeente een rekening kan 
presenteren voor verstrekte bijstand61. Het sturen van zo'n rekening heeft de wetgever 
verhaal van bijstand genoemd. 

 

    60. Volgens de rechter mag een gemeente zo'n overbruggingsuitkering niet eens terug 
verlangen. Zie Ktg Venlo 30 november 1988, JABW 1989, nr. 90. 

    61.   Zie § 3 van hoofdstuk IV van de Algemene bijstandswet. 
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Tot voor 1990 heeft de gemeente Almere geen overdreven actief gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om bijstand te verhalen. Naar aanleiding van een wetswijziging, waardoor de 
bevoegdheid een verplichting wordt, is de gemeente wat actiever op dit terrein geworden. 
 
Vooruitlopend op deze wetswijziging heeft de gemeente in de loop van 1990 een soort 
inhaaloperatie uitgevoerd. Een groot aantal mensen is daardoor verrast met de ontvangst 
van een acceptgiro van de gemeente. In dat girobiljet dringt de gemeente aan op snelle 
(terug)betaling van een bepaald bedrag.  
Volgens de wet heeft de gemeente tot vijf jaar na de uitbetaling de tijd om bijstand te 
verhalen62. In haar ijver bleek de gemeente ook veel oudere betalingen op te eisen.  
 
Uit de brieven van de sociale dienst blijkt meestal niet waarom er terugbetaald zou moeten 
worden. Bovendien staat in die brieven meestal alleen een totaal bedrag vermeld. Een 
duidelijke specificatie van het te betalen bedrag ontbreekt. Door de onduidelijkheden en 
onjuistheden heeft de inhaaloperatie voor veel onrust gezorgd. 
 
Wie aan de gemeente om nadere informatie vraagt, krijgt niet altijd een bericht terug. Zonder 
een reactie te geven, gaat de gemeente ondertussen gewoon door met het versturen van 
aanmaningen en dreigbrieven. In die brieven meldt de gemeente, dat het geld binnen 
veertien dagen moet zijn betaald. Anders zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd. 
 
Ook mevrouw W. krijgt een verhaalsbeslissing van de gemeente Almere. In de dreigbrieven 
staat dat ze een bedrag terug zou moeten betalen. Dat zou moeten omdat ze dat bedrag ten 
onrechte heeft ontvangen. De gemeente specificeert het bedrag niet en vermeldt ook niet 
waarom er terug moet worden betaald. 
 
Zij stuurt zelf verschillende (aangetekende) brieven naar de gemeente, maar krijgt geen 
reactie. Wel krijgt ze aanmaningen en dreigementen over gerechtelijke procedures. 
 
Na een brief van de hulpverlener geeft de gemeente toe dat zij onjuist heeft gehandeld. 
Uiteindelijk laat de sociale dienst de vordering vallen. Daar krijgt mevrouw W. zelf een 
berichtje van. De hulpverlener hoort daar niets van. Maanden later beantwoordt een andere 
afdeling dezelfde brief nog een keer. Kennelijk wist men daar nog niet dat een collega de 
vordering al vervallen had verklaard. 
 
Ook meneer D. moet volgens de gemeente een groot bedrag terugbetalen. Hij had een 
aantal jaren aanvullende bijstand gekregen van de Almeerse sociale dienst. Voordat hij 
bijstand kreeg, ontving hij een volledige AAW-uitkering. Maar die werd op een zeker ogenblik 
gedeeltelijk ingetrokken. Tegen de gedeeltelijke intrekking tekende hij bezwaar aan. Om toch 
een minimum-inkomen te hebben, moest hij bij de sociale dienst aankloppen. 
 
Nadat de rechter de beslissing van de bedrijfsvereniging heeft teruggedraaid, krijgt meneer 
D. op 28 februari 1990 een brief van burgemeester en wethouders. Uit die brief blijkt, dat de 
gemeente de betaalde bijstand terug wil hebben. 
 
Burgemeester en wethouders willen geld terug krijgen van meer dan vijf jaar geleden. 
Bovendien willen ze niet alleen het geld terugkrijgen dat zij aan D. hebben betaald, maar ook 
de premies en de loonbelasting. Omdat D. van de bedrijfsvereni- ging alleen een netto 
minimum-uitkering heeft gekregen, betekent dit dat hij meer zou moeten terugbetalen dan hij 
zelf heeft ontvangen. Daardoor zou zijn netto-inkomen voor de tijd, waarin hij eerst bijstand 
heeft gekregen en nu een AAW-uitkering, beneden het minimum komen. 
 

 

    62.   Zie artikel 70 ABW. 
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Volgens de wet moet hij terugbetalen  "tot het bedrag van de inkomsten welke hij met 
betrekking tot die periode later blijkt te genieten63." Van de door de bedrijfsvereniging 
ingehouden premies en belasting zal meneer D. geen cent ontvangen. En dus wil hij alleen 
het geld terugbetalen dat hij zelf heeft ontvangen: de netto AAW-uitkering. 
 
Meneer D. laat burgemeester en wethouders weten waarom hij niet het volledige bedrag wil 
betalen. De gemeente gaat accoord met het terug betalen van het geld van alleen de laatste 
vijf jaar. Maar met het andere bezwaar is ze het niet eens. Dus stapt ze naar de 
Kantonrechter. Die geeft burgemeester en wethouders in eerste instantie gelijk.  
 
Op advies van de hulpverlener gaat D. naar een advocaat.  
Die stelt hoger beroep voor hem in. De beroepsrechter blijkt er anders over te denken dan de 
eerste rechter: de Rechtbank vernietigt het vonnis van de Kantonrechter en stelt vast dat D. 
alleen hoeft terug te betalen wat hij naderhand zelf heeft ontvangen. Daardoor behoudt hij 
dan toch, voor de periode waarin de aanvullende bijstand is betaald, een netto minimum-
inkomen en niet een inkomen dat nog lager was dan het bijstandsinkomen. 
 
 

3.5.1.5. Commentaar 
 

De gemeente Almere lijkt niet erg warm te lopen voor het optimaal benutten van de ruimte, 
die binnen de juridische kaders van de (bijstands)wet aanwezig is en benut kan worden om 
de positie van de minima iets draaglijker te maken. Daar waar de aanwezige ruimte 
afgedwongen kan worden, blijkt de sociale dienst vervolgens te willen voorkomen dat ze 
daartoe weer verplicht wordt. Zo zijn de betaaldata van de ABW- en de RWW-uitkering naar 
elkaar toe gebracht. Daardoor ontstaan geen overbruggingsperikelen meer en hoeft de 
dienst geen overbruggingsuitkeringen meer te verstrekken. 
 
Deze oplossing is ruim van tevoren aan de cliënten meegedeeld. Het verschuiven van de 
betaaldatum gebeurde maandelijks met één dag. Door deze oplossing ontstond elke maand 
voor alle ABW'ers een overbruggingsprobleem van één dag. Voor een financieel probleem 
van die grootte, kan niemand de hulp van de Commissaris inroepen. Daarmee heeft de 
gemeente Almere ervoor gekozen om de kosten van het verschuiven van de betaaldatum 
van ABW-cliënten voor rekening van de uitkeringsgerechtigden te laten komen. 
 
 

3.5.2. BIJZONDERE BIJSTAND 
 

De uitkeringen van de bijstandswet zijn er voor de noodzakelijke kosten van het bestaan64. 
Die kosten zijn onderverdeeld in twee soorten. De ene soort bestaat uit de normale, 
alledaagse kosten. De andere noodzakelijke kosten komen niet regelmatig voor en zijn 
daardoor  uitzonderlijk. De bijstandswet zelf noemt het de algemeen noodzakelijke en de 
bijzonder noodzakelijke kosten van het levensonderhoud65. 

 

    63.  Het eerste lid van artikel 59 ABW luidt: "Kosten van bijstand, verleend over een bepaalde 

periode of met een bepaalde bestemming, kunnen op de betrokkene worden verhaald tot 
het bedrag van de inkomsten welke hij met betrekking tot die periode later blijkt te 
genieten, onderscheidenlijk tot het bedrag van die middelen welke met het oog op die 
bestemming later door hem worden ontvangen." 

    64.  Zie het eerste lid van artikel 1 ABW. 

    65.  Voor beide soorten noodzakelijke bestaanskosten zijn landelijk uniforme normeringen 
vastgesteld voor het berekenen van een eventuele uitkering: het Bijstandsbesluit 
landelijke normering en het Bijstandsbesluit landelijke draagkrachtcriteria. 
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Normale bestaanskosten zijn bijvoorbeeld huishuur, kosten van gas, licht, water, voeding en 
kleding. Maar ook de reiskosten voor familiebezoek, de kosten voor huisinrichting, 
sollicitatiekosten en de verhuis- en herinrichtingskosten horen als regel bij de normale kosten 
van het levensonderhoud.  
Medisch noodzakelijke extra kosten, sommige proceskosten, dieetkosten, begrafeniskosten 
en dergelijke zijn voorbeelden van bijzondere bestaanskosten. Daarvoor kan de sociale 
dienst bijzondere bijstand toekennen. 
 
Een ruimhartige verlening van bijzondere bijstand is voor gemeenten een middel bij uitstek 
om een minima-beleid te voeren. In het kader van de sociale vernieuwing zijn plannen 
ontwikkeld om te komen tot een decentralisatie van de bijzondere bijstandsverlening. 
Daardoor zullen de gemeenten een grotere eigen verantwoordelijkheid voor het verstrekken 
van bijzondere bijstand krijgen. En daarmee een grotere eigen verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van de minimumbestaansgarantie voor de minst draagkrachtige medeburgers. 
 
In Almere lijkt de sociale dienst nogal wat aanvragen voor bijzondere bijstand af te wijzen 
omdat de vermelde kosten niet bijzonder of noodzakelijk zouden zijn. Niet zelden meldt de 
sociale dienst dat er voor de kosten gereserveerd had moeten worden, of dat de 
mogelijkheid bestaat om een lening bij de Volkskredietbank te sluiten. In zulke gevallen 
verstrekt de sociale dienst geen bijstand. Wie zelf al een lening heeft afgesloten om de 
bijzondere noodzakelijke bestaanskosten te kunnen betalen, krijgt te horen dat er geen 
bijstand zal worden verstrekt. De sociale dienst betaalt normaal namelijk geen bijstand voor 
de aflossing van schulden. 
 
Als er bijstand is gevraagd voor bijzondere bestaanskosten, berekent de sociale dienst 
hoeveel de aanvrager zelf moet betalen. Hoeveel dat is hangt af van het vermogen en het 
inkomen van de aanvrager66. Voor iemand zonder vermogen en alleen een bijstandsinkomen 

is dat  17567. Wie meer inkomen heeft, moet ook meer zelf betalen als eigen bijdrage in de 
bijzondere bestaanskosten. 
 
Dat mocht bijvoorbeeld mevrouw M. merken. Zij heeft bijzondere bijstand aangevraagd voor 

 279,30 aan tandarts- en  100 aan advocaatkosten. Binnenkort zal ze ook nog regelmatig 
naar de specialist moeten en dus een eigen bijdrage van f 118,50 voor de reiskosten naar 
het ziekenhuis kwijt zijn. Daarnaast lijken er nog andere bijzondere kosten aan te komen dit 
jaar.  
 
Van al die bijzondere kosten moet de vrouw in ieder geval   
f 17268 zelf betalen. Op het moment van de aanvraag had ze niet alleen een 
bijstandsuitkering, maar ook een deeltijdinkomen. Daardoor kwam ze in aanmerking voor de 
vrijlating van arbeidsinkomsten. Dat betekent dat ze iets meer inkomen heeft dan het 
minimum. Met haar gegevens is de sociale dienst aan het rekenen geslagen.  
 
Twee maanden na de aanvraag is het deeltijdinkomen weggevallen. Daardoor is het 
inkomen nu maandelijks f 238,30 lager. Dat heeft de vrouw aan de sociale dienst gemeld. Bij 
het berekenen van de maandelijkse normale bijstandsuitkering is daar ook keurig rekening 
mee gehouden. 
 

 

    66.  Zie hoofdstuk II van het BLD; artikelen 8 e.v. 

    67.  Stand van zaken met ingang van 1 januari 1990. Zie artikel 6 BLD.  

    68.  Drempelbedrag op het moment van de aanvraag. 
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Uit de brief blijkt dat, bij het berekenen van de bijzondere bijstand, gerekend is met een heel 
jaar extra inkomsten uit het deeltijdinkomen. Daardoor krijgt de vrouw volgens de gemeente 
pas bijzondere bijstand als ze meer dan f 1.172,86 aan bijzondere kosten heeft. 
 
Normaal moet het bedrag van de bijzondere kosten, waarvoor iemand geen bijstand kan 
krijgen inderdaad voor een heel jaar worden berekend. Maar volgens de wettelijke regels 
moet de sociale dienst dat bedrag herberekenen als een wijziging van de omstandigheden 
daartoe aanleiding geeft69. De hulpverleners dienen dan ook op 6 juni 1990 een 
bezwaarschrift in. De gemeente zou een veel lagere eigen bijdrage kunnen berekenen en 
daardoor iets ruimhartiger bijzondere bijstand verstrekken. 
 
Op 7 juli 1990 is de enige reactie van de gemeente een bericht van ontvangst. Dus gaat op 7 
juli 1990 een beroepschrift naar Gedeputeerde Staten. In deze procedure blijkt dat 
burgemeester en wethouders vinden, dat de gemeentelijke berekening wel degelijk strookt 
met de wettelijke regels. De gemeente wijst daarbij op een rechterlijke uitspraak70.  
 
De provincie stelt een ambtelijk advies op. Daar blijkt uit dat men van mening is, dat die 
rechterlijke uitspraak voor dit geval niet relevant is. De hulpverlener belt nog even met de 
gemeente. Dan wordt duidelijk dat de gemeente, ook na lezing van het advies van de 
provincie, van mening blijft, dat haar opstelling correct is.  
 
Gedeputeerde Staten verklaren het beroep vervolgens gegrond en stellen vast dat de vrouw 
de eerste f 364,07 aan bijzondere kosten zelf moet betalen. De gemeente zal daardoor voor 
alle bijzondere meerkosten in dat jaar bijstand moeten verlenen. 
 
 

3.5.3. Individualiseren en het piepsysteem 
 

Een wettelijke mogelijkheid om bijstandsgerechtigden enigszins tegemoet te komen is het 
toepassen van het individualiseringsbeginsel71: op grond van de omstandigheden van het 
geval kan in bepaalde gevallen worden afgeweken van de normale regels. Het zal duidelijk 
zijn, dat voor dit individualiseren geen algemene regels zijn te geven. Dit betekent dan ook 
dat daar nauwelijks richtlijnen voor kunnen worden vastgesteld. 
 
Wat wel en wat niet mogelijk is bij het verstrekken van bijstand in verband met bijzondere 
omstandigheden, zal dan ook slechts bij wijze van uitzondering buiten de sociale dienst 
bekend zijn. Door een gebrek aan (voor)kennis zal een aanvrager dan ook niet snel en 
gericht piepen als er geïndividualiseerd zou kunnen worden. Het zal dus de sociale dienst 
zelf moeten zijn, die, uit het verhaal van de klant, de conclusie trekt, dat er aanleiding is om 
af te wijken van de gebruikelijke regels. Individualisering vereist dan ook een actieve en 
klantvriendelijke opstelling van de sociale dienst. 
 
Mevrouw H. is naar Nederland gevlucht. In haar geboorteland was het voor haar erg onveilig 
geworden. Na enige tijd krijgt ze in Almere een woning. Ze heeft geen geld om de kale 
woning in te richten. Daarom vraagt ze bijstand aan voor de woninginrichting.  
 

 

    69.  Zie het derde lid van artikel 3 BLD. 

    70.  KB 31 oktober 1986, JABW 1987 nr.96. 

    71.  "De bijstand wordt afgestemd op de omstandigheden en de mogelijkheden van persoon 
en gezin, alsmede op het betoonde besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening 
in het bestaan. Hij is erop gericht de persoon zo mogelijk in staat te stellen zelfstandig in 
zijn bestaan te voorzien.", aldus het tweede lid van artikel 1 ABW. 
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Normaal moet je voor het inrichten van een woning sparen. Volgens burgemeester en 
wethouders zijn er geen bijzondere omstandigheden, waardoor bijstand voor de 
woninginrichting zou kunnen worden toegekend. Dus wijzen ze de aanvraag af. Tegen die 
beslissing tekent een hulpverlener bezwaar aan. 
 
Het blijkt dat de sociale dienst van mening is dat de vluchtelinge geen echte vluchteling is. 
Daarom is de aanvraag afgewezen. Nu kun je veel zeggen van de Rijksoverheid, maar je 
kunt haar in ieder geval niet verwijten dat ze te gemakkelijk onechte vluchtelingen toelaat.  
 
Uiteindelijk zien burgemeester en wethouders wel in dat hun eerste beslissing niet juist is. Ze 
verklaren het bezwaar gegrond en kennen alsnog bijstand toe voor de woninginrichting. 
 
De indruk bestaat dat het individualiseringsprincipe door de gemeente Almere niet op grote 
schaal wordt toegepast72. Het lijkt erop dat meestal alleen de normale regels worden 
gehanteerd, terwijl alleen in heel uitzonderlijke gevallen daarvan wordt afgeweken. Het heeft 
er alle schijn van dat dat alleen gebeurt als de cliënt zelf overduidelijk aan de bel trekt. Alleen 
wie heel hard piept lijkt geholpen te kunnen worden.  
 
Het zal duidelijk zijn dat een hoge piepdrempel tot rechtsongelijkheid leidt. Op die manier 
uitvoering geven aan het individualiseringsbeginsel is nadelig voor de minst assertieve 
bijstandsgerechtigden; zij die vanwege de benarde financiële middelen toch al in een sociaal 
isolement zijn geraakt. 
 
De hulpverleners komen nogal eens in aanraking met bijstandsgerechtigden die financiële 
problemen zeggen te hebben. Dan blijkt helaas te vaak dat betrokkenen maandelijks nogal 
grote afbetalingsverplichtingen hebben. Naast afbetalingen aan anderen blijkt dan dat de 
sociale dienst ook nog geld voor zichzelf inhoudt op de uitkering. Het totaal van deze 
afbetalingen wil dan nog wel eens boven het aflossingsbedrag73 van de bijstandswet 
uitkomen. Door te hoge maandelijkse afbetalingslasten blijft in feite te weinig geld over voor 
het betalen van de lopende huur en de rekeningen voor gas, licht en water 
 
Als de sociale dienst met een bijstandsgerechtigde een afspraak wil maken over eventuele 
aflossingen, lijkt het wel alsof men vergeet dat er al andere aflossingen zijn. Het heeft er alle 
schijn van, dat het binnen halen van het maximale aflossingsbedrag belangrijker is, dan het 
rekening houden met andere betalingsverplichtingen. Ook als de sociale dienst maandelijks 
die andere aflossingen doorbetaalt aan de andere schuldeisers, vraagt de dienst van de 
klant eerst het maximale aflossingbedrag. Alleen de assertieve en hard piepende klant van 
de sociale dienst kan dan voorkomen dat er daardoor problemen ontstaan. 
 
Dat er door deze werkwijze van de sociale dienst een problematische schuldsituatie kan 
ontstaan, moest mevrouw R. tot haar spijt ervaren. In begin 1989 was ze samen met haar 
schoolgaande kinderen in Almere komen wonen. Dat was noodzakelijk omdat haar ex-
echtgenoot gewelddadig was geworden. 
 

 

    72.  Deze indruk werd, tijdens een gesprek van één van de hulpverleners met een 
medewerker van het Rijksconsulentschap voor de sociale zekerheid, door dit 
Consulentschap bevestigd. Ook bij het Consulentschap bestaat de indruk dat in Almere 
niet op ruime schaal wordt geïndividualiseerd. Daarnaast wees de consulent erop dat de 
uitkeringsgerechtigden in Almere wel erg hard moeten piepen vooraleer de sociale dienst 
actie onderneemt. 

    73.  Een bijstandsuitkering bevat, volgens artikel 7b BLN, ruimte om aflossingen op een 

lening te verrichten. Die ruimte is voor een gezin of echtpaar  102 en voor een 

alleenstaande  92 per maand. 
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Vanaf haar komst in Almere krijgt ze een ABW-uitkering. Voor de inrichtingskosten van de 
woning heeft ze van de  Volkskredietbank in Almere een lening. Voor deze lening stelt de 
sociale dienst zich garant. De maandelijkse aflossingen houdt de sociale dienst in op haar 
uitkering. De dienst betaalt die bedragen direct aan de Volkskredietbank. 
 
De sociale dienst houdt nog meer in op haar uitkering. De vrouw heeft namelijk nog een 
lening lopen bij de Kredietbank uit haar oude woonplaats. Voor die lening moet ze 

maandelijks  106 aflossen. Ook die aflossing betaalt de sociale dienst rechtstreeks aan de 
andere Kredietbank uit. 
 
Na een maand of drie blijkt dat de vrouw door de inhoudingen te weinig geld heeft om de 
huur en gas op tijd te betalen. Dat is niet zo verwonderlijk. Wie bijvoorbeeld een lening aan 

de sociale dienst zelf moet aflossen, mag dat doen met maandelijkse betalingen van  95.  
 
Als de vrouw bij de sociale dienst meldt dat er financiële problemen ontstaan, zegt de 
medewerker toe om contact op te nemen met de oude Kredietbank. Zij zelf gaat naar de 
Volkskredietbank om daar een aanvraag voor een schuldsanering in te dienen. 
 
Een half jaar later, als de problemen zijn verergerd, blijkt dat de medewerker van de sociale 
dienst nog niets heeft kunnen doen. De vrouw ziet zich gedwongen om de machtiging voor 

de inhouding van  106 in te trekken. Dat laat ze de sociale dienst in november 1989 weten.  
Als er niets verandert, gaat ze nog een paar keer naar de sociale dienst om de machtiging in 
te trekken. Daarvoor moet ze telkens opnieuw een formulier invullen en ondertekenen. 
 
Ten einde raad laat ze in maart 1990 een hulpverlener een bezwaarschrift indienen. Dan 
betaalt de sociale dienst nog steeds de beide bedragen door aan de Kredietbanken. De 
betalingsachterstanden zijn steeds groter geworden.  
 
De hulpverlener neemt een kijkje in het dossier. Dan blijkt dat de sociale dienst een jaar 
daarvoor al heeft stil gestaan bij de dubbele aflossingen. Bij de voorbereiding van de 
garantstellings-beslissing, heeft een ambtenaar zich afgevraagd hoe dat nou moest met die 
twee leningen naast elkaar. Die medewerker vond dat de vrouw eerst de Volkskredietbank 
maar terug moest betalen. Daarna kon de oude Kredietbank wel aan de beurt komen. 
 
Aan deze oplossing van het aflossingsprobleem is daarna vervolgens niets meer gedaan. De 
sociale dienst is daarentegen gewoon beide banken gaan betalen. Daardoor is de 
schuldsituatie ontstaan. 
 
Uiteindelijk blijkt er toch iets te helpen. De sociale dienst stopt de doorbetalingen aan de 
Volkskredietbank. De betalingen aan de oude Kredietbank gaan dan gewoon door. De 
betalingen van de niet ingetrokken machtiging voor de Volkskredietbank worden dan gestopt.  
 
 

3.6. ZELFSTANDIGHEID 
 
 

3.6.1. Inleiding 
 

Het is niet de bedoeling van de Algemene Bijstandswet om mensen afhankelijk te houden 
van de financiële zorg van de lokale overheid. De bijstand "is erop gericht de persoon zo 
mogelijk in staat te stellen zelfstandig in zijn bestaan te voorzien"74.  

 

    74.  Het citaat is ontleend aan de laatste volzin van het tweede lid van artikel 1 ABW. 
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In het huidig tijdsgewricht is er steeds meer aandacht voor het bevorderen van zoveel 
mogelijk economische zelfstandigheid. Om dat te bereiken is bijvoorbeeld een vergaande 
samenwerking tussen arbeidsbureaus en sociale diensten aanzienlijk versterkt. 
  
Ook de regelgeving van de Bijstandswet stimuleert de bijstandsgerechtigde om zelf weer een 
inkomen te (gaan) verdienen. Zo'n stimulans is bijvoorbeeld de gedeeltelijke vrijlating van 
inkomsten uit arbeid. Die vrijlating is er voor de werkloze, die weer werk vindt en minder 
verdient dan de uitkering. In dat geval wordt niet al het verdiende geld op de uitkering in 
mindering gebracht75. Een deel van de arbeidsinkomsten mag de bijstandsgerechtigde zelf 
houden. Dat duurt normaal gesproken twee jaar. 
 

 
3.6.2. De fictieve inkomsten 
 

Om de bijstands-uitkering keurig te kunnen betalen moet de sociale dienst weten of en 
hoeveel inkomen iemand in een uitkeringsmaand heeft gehad. Die informatie moeten de 
Almeerse bijstandsgerechtigden elke maand aan de sociale dienst doorgeven. Dat gebeurt 
via een formulier. Bij dat formulier moet ook zo veel mogelijk een bewijs van die inkomsten 
worden gedaan. 
 
Aan de hand van de inkomstenverklaringen rekent de sociale dienst uit hoeveel ze aan 
iemand moet betalen. Daarna betaalt de gemeente het geld aan de bijstandsgerechtigden. Al 
deze handelingen kosten tijd. Dat betekent dat de bijstandsgerechtigden al een paar weken 
voordat zij hun uitkering ontvangen, moeten opgeven en bewijzen wat hun inkomen in die 
maand is. 
 
Niet iedereen kan altijd op tijd aantonen wat er die maand verdiend is. Welke oplossing de 
sociale dienst van Almere voor dit probleem heeft, mocht bijstandsmoeder Sch. merken. In 
de vakantieperiode kon zij in juli en augustus 1989 bij een vakantiepark werken als 
schoonmaakster.  
 
Zodra haar arbeidsovereenkomst getekend is, geeft ze daar een kopie van aan de sociale 
dienst. Daarin staat haar loon en het aantal te werken uren. In juli maakt de bijstandsmoeder 
op zeven dagen vakantiebungalows schoon. Voor elke gewerkte dag krijgt ze een voorschot 
van f 55. Dat is dus bij elkaar f 385.  
Ze krijgt pas later loonspecifikaties en kan die dus ook nog niet inleveren bij de sociale 
dienst. Uit de uitkeringsspecifikaties blijkt dat de dienst alvast een fictief bedrag aan 
inkomsten van f 800 verrekent met haar éénoudergezinsuitkering. 
 
In de volgende maand werkt de vrouw nog op 2 dagen. Zij ontvangt daarvoor f 110 
voorschot. In die maand verrekent de sociale dienst f 546,63 aan inkomsten uit arbeid.  
 
De hulpverlener stelt een bezwaarschrift op. Hij stuurt dat op 22 augustus 1989 naar 
burgemeester en wethouders. Als op 22 oktober 1989 alleen een bericht van ontvangst 
binnen is, gaat er een beroepschrift naar Gedeputeerde Staten.  
 
Een maand later geeft de gemeente enige uitleg aan Gedeputeerde Staten: "Ten aanzien 
van betrokkene is toepassing gegeven aan ons systeem van "fictieve" inkomensverrekening. 
Dit systeem werkt aldus, dat in een maand, waarover inkomsten nog niet bekend c.q. niet 
aangetoond zijn, een fictief bedrag op de uitkering gekort wordt. In de daarop volgende 
maand wordt een correctie toegepast en wordt hiernaast, indien nodig, opnieuw een fictief 
bedrag gekort, etcetera. Indien slechts bruto-bedragen bekend zijn, wordt daar vooralsnog 

 

    75.   Zie de artikelen 11 en 11a BLN. 
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van uitgegaan.". Burgemeester en wethouders blijken wel bereid om een nabetaling van f 
412,84 te doen.  
 
Als de loonspecifikaties ontvangen zijn, blijkt dat een nabetaling van f 715,18 op zijn plaats 
is. Deze mededeling gaat, samen met kopieën van de loonstroken, naar de gemeente en 
Gedeputeerde Staten. Vier en een halve maand na de eerste verrekening van de 
looninkomsten heeft de vrouw dan het geld waar ze al die tijd al recht op heeft. 
 
Na de nabetaling verklaren GS het bezwaar niet-ontvankelijk. Toch gaat het College wel in 
op de aangevoerde bezwaren. Die worden zelfs uitdrukkelijk onderschreven: "dat het (...) 
gewenst blijft om in die situaties waarin betrokkenen er niet in slagen om tijdig hun 
loonspecificatie in te leveren, geen gebruik te maken van een systeem van "fictieve" 
inkomstenverrekening; verweerders dienen pas dan tot inkomstenverrekening over te gaan 
wanneer daadwerkelijk ook bekend is hoeveel het feitelijk inkomen van betrokkene heeft 
bedragen; op deze wijze wordt de situatie voorkomen dat op de uitkering van betrokkene een 
bedrag aan inkomen wordt gekort dat hoger is dan het feitelijk inkomen dat hij genoten 
heeft". 
 
Dat het niet alleen moeilijk is om op tijd je inkomsten te bewijzen met een tijdelijke baan, 
ervaart mevrouw S. Ook zij is bijstandsmoeder en hoeft dus niet te solliciteren. Toch heeft ze 
een half jaar na de afloop van haar vorige arbeidsovereenkomst weer een baan gevonden.  
 
Bij de vorige baas kreeg ze haar loonstroken erg laat. Daardoor kon ze die niet op tijd bij de 
sociale dienst inleveren. Dus kon de sociale dienst haar uitkering ook niet op tijd berekenen. 
Om aan dat probleem een mouw te passen, had ze toen een afspraak met de sociale dienst. 
Haar inkomsten van de ene maand werden altijd verrekend met de uitkering voor de 
volgende maand.  
 
Ook de nieuwe baas stuurt de loonspecifikaties erg laat op. Daarom weet de sociale dienst 
niet op tijd wat ze in die maand heeft verdiend. Ze heeft nu de uitkering ontvangen voor de 
eerste maand, waarin ze weer heeft gewerkt. Tot haar verbazing is op haar uitkering van juni 
1989 een bedrag van f 1.016,83 gekort. Nu weet ze dat ze in die maand f 927,93 heeft 
verdiend. Dus is er te weinig uitkering betaald.  
 
De hulpverlener stelt een bezwaarschrift op en verstuurt dat. Op 12 juli 1989 ontvangen 
burgemeester en wethouders deze brief. Op 10 september 1989 heeft de hulpverlener alleen 
maar een bericht van ontvangst gekregen. Daarom gaat er op 10 september 1989 een 
beroepschrift uit naar Gedeputeerde Staten. Daarin wijst de hulpverlener op een uitspraak 
van de rechter76. Volgens die uitspraak mag een sociale dienst de inkomsten van de ene 
maand verrekenen met de uitkering van een volgende maand als het niet mogelijk is om op 
tijd het juiste bedrag door te geven.  
De gemeente doet weer het verhaal over de verrekening van fictieve inkomsten: "Naar ons 
oordeel is dit een redelijke wijze van inkomstenverrekening. Dat hiernaast nog andere 
(redelijke) wijzen van inkomstenverrekening mogelijk zijn c.q. in de jurisprudentie toegestaan 
worden, doet aan het voorgaande niet af". 
 
Het College van GS verklaart het beroepschrift gegrond. Naast de uitspraak, stuurt GS nog 
een brief naar de gemeente. Daarin wijst GS op de problemen van het verrekeningssysteem 
en vraagt of de gemeente iets anders wil gaan doen. De gemeente blijkt niet graag af te 
willen van het verrekenen van fictieve inkomsten. Zij tekent beroep aan tegen de uitspraak 
van GS. 
 

 

    76.  KB 29 augustus 1984, 37. 
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3.6.3. Buitengewone verwervingskosten. 
 

Elke werknemer moet kosten maken om arbeid te kunnen verrichten: reiskosten, 
kinderoppas en ga zo maar door. Die kosten moeten gemaakt worden om loon te verdienen.  
 
Bij het berekenen van de inkomsten die op de uitkering moeten worden gekort, hoeft de 
sociale dienst geen rekening te houden met alle verwervingskosten. Alleen met de 
buitengewone verwervingskosten heeft de gemeente iets te maken77. Die moeten eerst van 
het loon af, voordat de hoogte van de uitkering kan worden berekend.  
 
De bepaling over de buitengewone verwervingskosten geeft de gemeente de ruimte voor het 
formuleren van een eigen beleid. Door bepaalde verwervingskosten als buitengewoon aan te 
merken, kan een gemeente de inkomsten van een bijstandtrekker lager laten zijn. Deze 
ruimte in de bijstandswetgeving kan dan functioneren als extra stimulans om mensen weer 
aan de slag te laten gaan. 
 
Uit rechterlijke uitspraken bleek dat bepaalde gemeenten van mening waren dat reiskosten 
als buitengewone verwervingskosten konden worden aangemerkt. Bij de invoering van de 
voorloper van artikel 11 BLN had de wetgever gemeld dat in het algemeen geen rekening 
gehouden kon worden met een aftrek voor gebruikelijke verwervingskosten 78. Nou lijken 
reiskosten niet direct ongebruikelijk en dus niet buitengewoon. 
 
De rechter bleek niet bijzonder veel moeite te hebben met reiskosten als buitengewone 

verwervingskosten. Hij accepteerde het dat een gemeente reiskosten boven  de  52,-  per 
maand als buitengewoon aanmerkte79. 
 
Hoe de gemeente Almere dacht over buitengewone reiskosten mocht mevrouw  M. ervaren. 
Ze is pas gescheiden en in Almere komen wonen. Ze heeft de zorg voor haar schoolgaand 
kind. Daarom heeft ze geen sollicitatieplicht. Haar inkomen bestaat grotendeels uit een 
éénoudergezins-bijstandsuitkering.  
 
Hoewel ze vanwege sociale omstandigheden dus niet naar werk hoeft te zoeken, heeft ze 
toch een baantje. Elke week werkt ze vijf dagen als schoonmaakster in Amsterdam. Een 
werkdag duurt vier uur. Aan het baantje zitten reiskosten vast. Die bedragen maandelijks f 
186,50.  
 
Van haar bijstandmaatschappelijk werker heeft de vrouw gehoord dat bij het berekenen van 
de uitkering uitgegaan wordt van wat zij netto ontvangt. Daarbij zal de sociale dienst geen 
rekening houden met haar reiskosten. Ze mag haar reiskosten niet van haar loon aftrekken, 
om zo een iets lager netto-inkomen te hebben. 
 
In december 1989 ontvangt de vrouw een specificatie van haar uitkering. Daaruit blijkt dat er 
inderdaad geen rekening is gehouden met de reiskosten. Daarom dient de hulpverlener een 
bezwaarschrift in bij burgemeester en wethouders. Maar eerst belt de hulpverlener met een 
ambtenaar die bezwaarschriften afhandelt. Die ambtenaar vertelt dat de gemeente de 
reiskosten voor het woon-werkverkeer tussen Almere en Amsterdam als normaal ziet. Ook 
de reiskosten tussen Almere-Lelystad zijn normaal. Omdat die kosten niet bijzonder zijn, zijn 
ze ook niet interessant voor het berekenen van de bijstandsuitkering.  

 

    77.  Zie de laatste volzin van het eerste lid van artikel 11 BLN. 

    78.  Zie de Nota van toelichting op artikel 10 BLN van het besluit van 3 juli 1974, Stb. 418. 

    79.  Zie KB 6 juli 1987, nr. 79 JABW 1988, nr. 16. 
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Ruim vijf maanden na de indiening van het bezwaarschrift is er een hoorzitting. Voor die 
hoorzitting is er een ambtelijke notitie gemaakt. Daarin staat het volgende: "Afstand woon/ 
werkverkeer Almere-Amsterdam wordt in beginsel bij volledige dienstbetrekking als normaal 
beschouwd (derhalve niet buitengewoon). In dit geval gaat het niet om een volledige doch 
om een parttime baan, waarbij betrokkene heeft gewerkt van 4 uur 's-middags tot 7 uur 
's-avonds gedurende vijf dagen per week. 
 
Gelet op de verhouding tussen hoogte inkomen en hoogte verwervingskosten zou hier een 
deel van de kosten als buitengewoon kunnen worden aangemerkt."  
 
Burgemeester en wethouders verklaren het bezwaar deels gegrond. Een deel van de 
reiskosten blijkt nu wel van het verdiende loon te mogen worden afgetrokken bij het 
berekenen van de hoogte van de bijstandsuitkering. Maar de eerste f 64 aan reiskosten 
mogen niet worden afgetrokken.  
 
In de bijstandsuitkering voor een éénoudergezin zit dit bedrag voor reiskosten. Dat bedrag is 
bedoeld voor bezoekjes aan familie en kennissen. Dat geld moet de vrouw dus maar 
gebruiken voor de kosten van het woon-werkverkeer. 
 
 

3.6.4. Commentaar 
 

De bijstandsgerechtigde die in Almere weer naar economische zelfstandigheid wil streven, 
moet daar wel iets voor over hebben. In andere gemeenten moet die werkwillige maandelijks 

 52 zelf bijdragen in de kosten van het woon-werkverkeer. In Almere niet. In Almere moet 
die werkwillige, voor zijn of haar actieve opstelling op de arbeidsmarkt, de mogelijkheid om 
bij familie op bezoek te gaan, inleveren.   
 
Helaas blijkt de gemeente ook al niet bereid om op eigen initiatief de werkwillige met 
onregelmatige inkomsten een financieel steuntje in de rug te geven. Met name 
bijstandsvrouwen zijn vaak langere tijd niet economisch zelfstandig, maar afhankelijk van 
een uitkering. Als zij die zelfstandigheid weer willen verkrijgen, zijn zij vaak aangewezen op 
oproep- of uitzendarbeid. Dit soort werk kent helaas geen vaste inkomsten. Die zijn 
afhankelijk van het aantal gewerkte uren.  
 
Als een bijstandsvrouw weer economische zelfstandigheid probeert te bereiken met een 
oproepbaan, zou de sociale dienst deze inspanningen extra kunnen waarderen door die 
onregelmatige inkomsten een maand later te verrekenen. Dat zou de bijstandsvrouw 
eenmalig een klein beetje financiële ruimte extra geven. De gemeente Almere blijkt daar 
echter niet voor te voelen. Zij kiest er voor om de bijstandsmoeder te verrassen met het 
korten van fictieve inkomsten. 
 
Een uitkeringsgerechtigde zal het moeten inleveren van de mogelijkheid om bij familie op 
bezoek te gaan en het korten van fictieve inkomsten, niet snel als een extra stimulans voor 
het verkrijgen van economische zelfstandigheid ervaren. De in Almere bestaande uitvoering 
van de Algemene Bijstandswet lijkt dan ook veeleer contraproductief voor het verwerkelijken 
van een hoofddoelstelling van beleid: het verwerven van economische zelfstandigheid. 
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4 SAMENVATTING 
 
 
4. SAMENVATTING 
 

De gemeente Almere heeft bepaald niet staan te trappelen om de minstdraagkrachtige 
woningzoekenden als nieuwe inwoners te begroeten. In 1982 is bewust besloten om hen de 
toegang tot Almere te bemoeilijken. Daartoe lapte de gemeente wettelijke voorschriften aan 
haar laars. Zowel op ambtelijk, als op politiek niveau is daar bewust voor gekozen. 
 
Ook na een eerste rechterlijke correctie is de gemeente het zelf uitgezette dwaalspoor blijven 
volgen. De terechtwijzing van de rechter leidde niet tot een wijziging van de gemeentelijke 
opstelling, maar wel tot een geruisloze inschrijving van een bijstandsvrouw. 
 
Vijf jaar later blijkt de gemeente door te hebben gekregen dat ze de minder draagkrachtige 
woningzoekenden niet mag weren. De Woonruimteverordening is dan aan de 
Woonruimtebeschikking aangepast. In die verordening stelt de gemeente ook voor het eerst 
vast welke groep woningzoekenden op de beschermde huurwoningenmarkt is aangewezen. 
Door de Almeerse criteria voor de passendheid van een woning, is de groep 
woningzoekenden voor huursubsidie-woningen veel groter dan strikt noodzakelijk is. Dankzij 
dit systeem zijn de allerlaagst-betaalden aangewezen op een relatief klein deel van de totale 
goedkope huurwoningenvoorraad. 
 
Hoewel de Woonruimteverordening aan de hogere wettelijke voorschriften is aangepast, 
betekent dat nog niet dat Almere ook loyaal alle beschermde woningzoekenden toelaat. Dat 
moesten bijstandsvrouwen herhaald merken tijdens de zorgvuldige inschrijfprocedure. 
 
In een persoonlijk gesprek maakt de gemeente hen duidelijk dat zij de vrouwen niet als 
woningzoekende zal inschrijven. De bijstandsvrouwen krijgen dan ook geen 
inschrijfformulieren. De bijstandsmoeder die daar bezwaar tegen maakt, krijgt te horen dat ze 
niet kan bewijzen dat ze de eerst komende paar jaar niet zal gaan werken.  
 
In haar weigering om beschermde woningzoekenden in Almere toe te laten, toont de 
gemeente volhardendheid. Als de bijstandsvrouw bewijst dat de gemeente fouten heeft 
gemaakt en uitgaat van onjuiste feiten, krijgt ze te horen dat ze daar eerder bezwaar tegen 
had moeten maken. Volgens de gemeente is ze daar nu te laat mee. 
 
In 1990 gaat de gemeente eindelijk overstag en krijgen bijstandsmoeders ook een 
inschrijfformulier. Maar dan blijkt dat zo'n bijstandsmoeder, dankzij de zorgvuldige 
inschrijfprocedure, alsnog buiten de boot kan vallen. Zij krijgt al haar inschrijvingspapieren 
retour met een aantal weinig zinvolle vragen. 
 
De arbeidsintensieve, zorgvuldige inschrijfprocedure is jarenlang een drempel geweest voor 
de inschrijving van de minst draagkrachtige woningzoekenden. Gelet op de gebleken 
betrokkenheid van de gemeente bij de huisvestingsproblemen van de woningzoekenden met 
de smalste beurs, heeft het er helaas de schijn van dat de gemeente er niet naar streeft om 
de toegang tot Almere voor de financieel minder draagkrachtige woningzoekenden niet 
nodeloos moeizaam te laten zijn. 
 
De gemeente Almere kan niet beticht worden van het doodknuffelen van haar minima. De 
openheid bij de sociale dienst is niet bijzonder groot. De dienst lijkt niet erg veel prijs te 
stellen op meedenkactiviteiten van derden. En het ontbreken van vastgelegd beleid maakt 
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het niet eenvoudig om dat beleid ook inhoudelijk te toetsen. De bedrijfsvoering laat te 
wensen over. De bereikbaarheid van de sociale dienst is onvoldoende en er doen zich veel 
administratieve onvolkomenheden voor. 
 
De gemeentelijke grondhouding ten aanzien van de minima is opvallend. Binnen de 
wettelijke kaders is er altijd enige speelruimte, die ten behoeve van de minima gebruikt kan 
worden. Deze speelruimte is bij uitstek één van de middelen voor het voeren van een 
minima-beleid. De Almeerse sociale dienst blijkt er keer op keer voor te kiezen om die 
aanwezige wettelijke speelruimte niet voor de cliënten te gebruiken. Zelfs als een andere 
gemeente daar de weg voor vrij maakt, weigert Almere een bejaarde meerjarige echte 
minima iets tegemoet te komen. 
 
Als beroepsinstanties de gemeente verplichten om de aanwezige beleidsruimte wel voor de 
uitkeringstrekker te gebruiken, lijkt de gemeente daar bepaald niet van gediend te zijn. Ze 
voorkomt dan liever, op kosten van bijstandsmoeders en anderen die geen arbeidsplicht 
hebben, dat ze weer gedwongen kan worden om iets "extra's" te doen. 
 
Ook bijzondere bijstand kan goede diensten doen bij het voeren van een minima-beleid. In 
het kader van de sociale vernieuwing zal de bijzondere bijstand verder worden 
gedecentraliseerd. Daardoor krijgen de gemeenten meer ruimte om een eigen beleid te 
ontwikkelen. Tot nu toe blijkt van ruimhartigheid niet veel. Het komt zelfs voor dat aanvragen 
niet eens in behandeling worden genomen. Dit algemene probleem van het niet-gebruik van 
sociale zekerheid neemt de Almeerse gemeente helaas niet serieus. 
 
Meer in het algemeen lijkt de gemeente niet goed uit de voeten te kunnen met het 
zogenaamde individualiseringsprincipe. Daarvoor is een actieve opstelling van de gemeente 
vereist. De ervaring leert dat in Almere de cliënt wel erg hard moet piepen, voordat naar 
individuele omstandigheden wordt gekeken. 
 
Ook in Almere is het verwerven van economische zelfstandigheid door de 
uitkeringsgerechtigde een belangrijk doel. Met het verrekenen van fictieve inkomsten en het 
slechts spaarzaam aanmerken van verwervingskosten als niet normaal, stimuleert de 
gemeente Almere de bijstandsgerechtigden niet optimaal om weer naar economische 
zelfredzaamheid te streven. Als de provincie de gemeente vriendelijk verzoekt om voor een 
iets soepeler opstelling te kiezen, blijkt dat de gemeente daar niet voor te porren is. 
 
In Almere lijken de minima niet erg in trek. Zowel bij de toegang tot de jongste en snelst 
groeiende stad van Nederland, als tijdens het verblijf daar is het minimaal bedelen. 
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5. BIJLAGEN 
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Stichting Buro voor 
Rechtshulp in het 

arrondissement Zwolle 
 

Postbus 1278 
8001 BG Zwolle 

Koestraat 33 
8011 NJ Zwolle 
Tel 038 214590 
Fax 038 219254 

 
Buro Almere 

Postbus 10017 
1300 AA Almere 

Coevordensingel 32 
1324 CE Almere 
Tel 03240 30294

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Eerstelijns 
Voorzieningen Almere 

 
 

Postbus 10136 
1301 AC Almere 

Wisselweg 1 
1314 CA Almere 
Tel 03240 90411 
Fax 03240 90455 

 
Sociaal Raadslieden 

Postbus 10136 
1301 AC Almere 

Zoetelaarpassage 41 
1315 AV Almere 
Tel 03240 40112 


