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Aan de voorzitters van 

- Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 
- Cliëntenraad Regio Drechtsteden 
- Platform tegen Armoede Drechtsteden 

 
p/a  regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl 
 

Telefoon: 078-770 8910 

 
E-mail:  ch.brown@drechtsteden.nl 

 
Bijlage(n): geen 

Behandeld door: C.H. Brown Datum: 30 juni 2022 
Onderwerp: advies aanpassen kostendelersnorm Ons kenmerk: 2022-0089899 

 Uw kenmerk: geen 

 
 
Geachte heer Slappendel, heer Van Ravesteijn en mevrouw Duykers, 
 
Op 17 mei 2022 ontvingen wij van u een advies inzake het aanpassen van de kostendelersnorm. 
Hartelijk dank hiervoor. In uw brief omschrijft u de problemen die de kostendelersnorm kan veroorzaken 
en adviseert u om de kostendelersnorm in de Drechtsteden los te laten, naar het voorbeeld van 
gemeente Rotterdam. Hierbij ontvangt u een reactie op dit advies.  
 
Allereerst onderschrijven wij de noodzaak om de uitvoering van kostendelersnorm in zijn huidige vorm 
aan te passen. Er zijn situaties waarin de kostendelersnorm voor problematische situaties zorgt en het 
wenselijk of noodzakelijk is om de kostendelersnorm niet toe te passen. Op dit moment is het al mogelijk 
om op basis van individueel maatwerk af te zien van de kostendelersnorm op grond van artikel 18 lid 1 
van de Participatiewet. We zijn blij met de voorgestelde wetswijziging uit het coalitieakkoord om jongeren 
tussen de 21 en 27 niet langer te zien als kostendelende medebewoners. Momenteel worden de nodige 
organisatorische maatregelen getroffen om de aankomende wetswijziging per 1 januari 2023 uit te 
voeren.  
 
Vervroegd aanpassen kostendelersnorm, naar het voorbeeld van gemeente Rotterdam 
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de leeftijd die van toepassing is voor kosten delende 
medebewoners vervroegd te verhogen van 21 naar 27 jaar, naar het voorbeeld van gemeente Rotterdam. 
Het vervroegd verhogen van de leeftijdsgrens betreft buitenwettelijk begunstigend beleid. Uiteraard zijn 
hier voor 2022 financiële consequenties aan verbonden waar de huidige financiering vanuit het Rijk niet 
in voorziet, maar de gemeenteraden zijn bevoegd om hiertoe te besluiten. Een voorstel daartoe zou naar 
verwachting echter niet eerder dan in het vierde kwartaal 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraden 
van de Drechtsteden voorgelegd kunnen worden. 
Bovenstaande maakt dat we de Sociale Dienst Drechtsteden geen opdracht geven om een voorstel voor 
vroegtijdige invoering voor te bereiden. 
 
Noodzaak voor aanpassen kostendelersnorm 
Wel wordt de noodzaak gezien en gevoeld om actie te ondernemen om voor gevallen waarin dit, op 
grond van het eerder genoemde artikel 18 lid 1 van de Participatiewet, wenselijk blijkt, tijdelijk af te zien 
van de kostendelersnorm. Zoals u in uw brief schrijft, kan dit ook wenselijk zijn wanneer een inwonend 
persoon ouder is dan 27 jaar. Het is van belang vroegtijdig zicht te hebben op de situatie van de 
belanghebbende, om indien wenselijk tijdelijk van de kostendelersnorm af te kunnen zien. Om deze 
reden wordt onderzocht hoe we onze dienstverlening op dit gebied kunnen verbeteren. 
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Daarnaast geeft u in uw brief aan dat veel jongeren en ouders geen weet hebben van de uitzonderings-
mogelijkheden. Om hier meer bekendheid aan te geven wordt er samen met de afdeling communicatie 
bekeken welke mogelijke middelen concreet ingezet kunnen worden om de bekendheid hieromtrent te 
vergroten. Denk hierbij aan het plaatsen van informatie op de website, of het vermelden van deze 
mogelijkheid in de beschikking. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen of reactie zijn, dan vernemen we dit graag. 
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend,  
het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal,  
 
drs. D.J. van Maanen    drs. P.J. Heijkoop 
 
 
 
 
 
secretaris     voorzitter 
 
 
 


