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Stadskanaal, 13 maart 2019,
Betreft: Advies 'Vrijlating van Inkomen'
Geacht college, geachte heer Hamster,
De Participatieraad heeft uw adviesaanvraag inzake de Beleidsregels 'Vrijlating van Inkomen
uit arbeid' positief beoordeeld. De raad is blij dat een ontbrekend stuk uit de wet nu in
beleid is omgezet. Wel hebben wij enkele opmerkingen over zowel de inhoud van de
beleidsregels, alsook de bijgevoegde toelichting daarop.
Als eerste kanttekening bij de inhoud, adviseren wij u de regel dat mensen de Vrijlating van
Inkomen zelf schriftelijk bij u dienen aan te vragen, aan te passen naar een ambtelijke
toekenning. Eenieder die recht heeft op Vrijlating van Inkomen, dient dit automatisch
toegekend te krijgen.
Wij vinden het van groot belang dat de cliënt goed geïnformeerd wordt. Bij toepassing van
Vrijlating van Inkomen heeft het spaarsaldo van de cliënt mogelijk invloed. Wij adviseren u
de cliënt bij wie Vrijlating wordt toegepast uit te nodigen voor een gesprek met een
inkomensconsulent, zodat de cliënt geïnformeerd wordt over de invloed van Vrijlating op
andere voorzieningen. Het is immers mogelijk dat een hoger maandelijks inkomen vanuit de
bijstand, ervoor zorgt dat de cliënt geen aanspraak meer kan maken op andere
voorzieningen of regelingen. Wij adviseren u beleid ten aanzien van inkomensvoorzieningen
dermate aan te passen, dat ontvangers van Vrijlating van Inkomen, geen nadelige effecten
ten opzichte van andere voorzieningen en regelingen ondervinden.
Indien een gesprek op het gemeentehuis niet mogelijk is, adviseren wij u dit gesprek bij de
cliënt thuis plaats te laten vinden.

De Participatieraad heeft tevens een kanttekening bij de toelichting op de Beleidsregels
Vrijlating van Inkomen uit arbeid. De Participatieraad vindt dat een toelichting voor iedere
lezer goed te begrijpen moet zijn. Wij adviseren u hier nogmaals met een kritisch oog op te
controleren.

Met vriendelijke groet,
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