
 
 
 
 
 

Schriftelijke vragen 
 
Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad 
Via: De voorzitter van de gemeenteraad 
Datum: 16 Januari 2017 
Inzake: Verschuiving betaaldatum uitkeringen 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Op 27 juli 2016 informeerde het College van B&W de gemeenteraad per brief U16-98487 
over een voorgenomen verschuiving van de betaaldatum van uitkeringen. De uitbetaling 
wordt vanaf februari 2017 - geleidelijk - een kleine week naar achteren geschoven. 
 
Daarover stelden wij in de raadsbijeenkomst “Diversen” op 27 september 2016  de volgende 1

vraag aan het college: 
 

Raadslid E. van der Herberg:  “Het lijkt een kleine operatie om een aantal maanden 
de uitkering uitbetaaldatum steeds een dag later te doen. Maar het gaat zo nu en dan 
wel om mensen die erg naar het einde van de maand uitkijken, omdat ze dat proberen 
te halen. Bij dit soort vraagstukken vragen wij ons altijd af: is er ook overleg geweest 
met het betreffende participatieplatform? Want dit is typisch zo'n vraag die je moet 
voorleggen aan de mensen die het zelf betreft. Of daar misschien problemen gaan 
optreden die wij hier nog niet kunnen voorzien.” 
 
Wethouder J. van den Heuvel:  “Het is uitgebreid aan de orde geweest in het 
participatieplatform. En het is daar ook al een jaar eerder aan de orde geweest. En 
daar zijn toen knelpunten gesignaleerd met betrekking tot betaling van huur, 
hypotheek, energie et cetera. Die knelpunten zijn nu weggenomen. Het uiteindelijke 
voordeel is de zaak van de verrekening, waarbij in het huidige systeem met de huidige 
betaaldata er vaak pas een maand later inkomsten verrekend worden waar men niet 
meer op rekent. Dus uiteindelijk is het aan twee kanten een voordeel, waardoor het 
voor iedereen een stuk prettiger wordt met betrekking tot die inkomsten. In ieder geval 
de woningcorporatie, maar ook enkele particuliere verhuurders et cetera, zijn op de 
hoogte van het feit dat daar door ons mee gewerkt gaat worden, en die werken daar 
ook in mee.” 
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Nu de uitvoering van deze wijziging nadert, signaleren we toenemende ongerustheid en ook 
protest. Volgens Omroep Flevoland roept de FNV de gemeente op om af te zien van de 
wijziging . Maar in hetzelfde bericht stelt de voorzitter van het participatieplatform dat het 2

platform er pas op 12 februari over vergadert. 
 

1. Is over deze verschuiving wel of niet advies gevraagd van het Platform 
Cliënparticipatie? 

2. Is over deze verschuiving wel of niet advies ontvangen van het Platform 
Cliëntparticipatie? 

a. Zo ja - kan de gemeenteraad ook schriftelijk in kennis worden gesteld van het 
ontvangen advies? 

b. Zo nee - waarom meldde uw college dan op 27 september dat dat wel het geval 
was? En is uw college bereid de maatregel uit te stellen totdat wel expliciet 
advies is uitgebracht door het participatieplatform? 

 
Beantwoording van deze vragen zien we graag schriftelijk tegemoet, in overeenstemming met 
artikel 36 van het reglement van orde. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van de PvdA, 
Emiel van der Herberg. 

2 http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/143556/lelystad-fnv-tegen-verschuiven-betaaldata-bijstandsuitkeringen 
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