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Advies 'Loslaten kostendelersnorm in
de Drechtsteden'

Beste leden van de Inwonersadviesraad,
Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor uw advies 'Loslaten kostendelersnorm in de
Drechtsteden'. Ondanks dat wij, net als u, de meerwaarde zien van het vervroegd
versoepelen van de kostendelersnorm, hebben wij besloten om uw advies niet op te volgen.
In deze brief lichten wij dit verder aan u toe.
Het versoepelen van de kostendelersnorm vraagt om een zorgvuldige voorbereiding
De versoepeling van de kostendelersnorm neemt tijd in beslag. Hierbij kan onder andere
gedacht worden aan het in kaart brengen van de huishoudens op wie dit van toepassing is
en het in regionaal verband afspraken maken over de wijze waarop we dit vorm willen
geven. Bovendien moeten er financiering gevonden worden voor de versoepeling,
aangezien het rijk gemeenten hier niet vooruitlopend op de wet voor compenseert. Een
ambtelijke voorverkenning wijst uit dat definitieve besluitvorming door de gemeenteraden op
zijn vroegst in november 2022 plaats zou kunnen vinden. Omdat dit zo dicht tegen de
officiële ingangsdatum van de versoepeling van de kostendelersnorm aan zit, januari 2023,
is de voorkeur uitgesproken om de kostendelersnorm niet vervroegd te versoepelen.
Er is naar verwachting onvoldoende draagvlak in de gemeenteraad om de kostendelersnorm
vervroegd te versoepelen
In de gemeenteraadsvergadering van 14 april 2022, waar verder nagedacht werd over het
concept raadsprogramma, is het vervroegd versoepelen van de kostendelersnorm ter
sprake gekomen. Hierbij is uitgesproken de kostendelersnorm niet vooruitlopend op de
wetgeving te willen versoepelen. De gemeenteraad heeft de voorkeur uitgesproken om de
ervaringen van Rotterdam af te willen wachten en vanaf 2023, in overeenstemming met de
kaders van het rijk, de kostendelersnorm te versoepelen.
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft,
kunt u contact opnemen met Zita Goes: zm.goes@zwijndrecht.nl of +316 36 02 42 84.

Met vriendelijke groet,

Ronald de Meij
wethouder

Tycho Jansen
wethouder

