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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie ChristenUnie betreffende 
gemeentelijk beleid over de wettelijke regelgeving met betrekking tot de wachttijd voor personen van 
27 jaar of ouder.  

 

 
Aan de fractie ChristenUnie 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 8 februari 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vraag gesteld over de aanpassing van het gemeentelijk 

beleid over de wettelijke regelgeving met betrekking tot de wachttijd voor personen van 27 jaar of 

ouder: 

 

Den Helder, 3 februari 2017 

 

Schriftelijke vragen over de wachttijd binnen de participatiewet voor personen >27 jaar. 

 

Inleiding 

In de decembermaand is in de media aandacht besteed aan de “Present-actie” (kerstengelen). 
Verhalen van zowel gevers als ontvangers hebben uitgebreid in de krant gestaan. Eén van de 

ontvangers vertelde van haar ervaringen binnen de Participatiewet. Ze wilde graag aan het 

werk, nam daartoe iedere mogelijkheid die geboden werd aan, maar werd wel verschillende 

keren per jaar geconfronteerd met de wachttijd van 4 weken die gehanteerd werd bij de 

aanvraag voor een uitkering. De gevolgen voor het toch al beperkte inkomen laten zich raden. 

Naar aanleiding van dit verhaal heb ik de gemeentelijke website bekeken en geconstateerd 

dat inderdaad gemeld werd dat er 4 weken wachttijd bestond voor personen >27 jaar (zie 

bijlage 1) 

Daarna heb ik technische vragen via de griffie gesteld en werd bevestigd dat men een 

wachttijd hanteert van 4 weken. Na die 4 weken wordt een afspraak gemaakt over het 

aanvragen van een uitkering. Zo nodig kan wel een voorschot verstrekt worden. Gesteld werd 

dat in 2012 de wachttijd ook ingesteld is voor personen >27 jaar (zie bijlage 2) 

Uit wettelijke publicaties is mij gebleken dat in 2012 de wachttijd van 4 weken is ingesteld voor 

personen <27 jaar. Daarna verschenen er publicaties waarin gemeld werd dat sommige 

gemeenten experimenteerden met dezelfde regeling voor personen >27 jaar en 

staatssecretaris Klijnsma juichte deze experimenten toe. 

In 2013 en 2014 is sprake van jurisprudentie op deze experimenten, die allemaal in het nadeel 

van de experimenterende gemeenten uitpakken (o.a. Vlaardingen en Schiedam) 

In 2014 bij de herziening van de Participatiewet is besloten dat de wachttijd voor personen > 

27 niet ingevoerd wordt. Desondanks zijn er gemeenten die hun beleid hierop niet wijzigen en 

wachttijden hanteren. Zowel jurisprudentie als het rapport van de Nationale Ombudsman  uit 

2015 (zie bijlage 3) hebben er voor gezorgd dat deze gemeenten hun beleid moesten 

wijzigen. 

U snapt dat het de ChristenUnie verbaast dat Den Helder uitgaat van de onjuiste 

veronderstelling dat de wachttijd voor personen >27 jaar in 2012 is gelegitimeerd. We maken 

ons grote zorgen over wat dit betekent voor mensen die, afhankelijk van een uitkering als 

gevolg van kortlopende arbeidscontracten regelmatig met deze wachttijd worden 

geconfronteerd.  

 

Dat leidt tot de volgende vraag: 

-wanneer past u het beleid aan aan de wettelijke regelgeving met betrekking tot de wachttijd 

voor Personen van 27 jaar en ouder 
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Wij beantwoorden deze vraag als volgt: 

 

Op grond van artikel 41 lid 4 van de Participatiewet is het college verplicht om een aanvraag van 

algemene bijstand pas na 4 weken na de melding te laten indienen en in behandeling te nemen. 

 

Deze wettelijke wachtperiode van 4 weken geldt alleen voor personen tot 27 jaar. Voor de personen 

van 27 of ouder geldt de wachttijd niet. Zoals aan u eerder is aangegeven, is deze zoektijd in het 

verleden ook toegepast voor personen boven de 27 jaar. Naar aanleiding van de brief van de 

Nationale ombudsman is deze werkwijze aangepast. De tekst op de website van de gemeente Den 

Helder zal hierop in overeenstemming gebracht worden. 

 

 Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 21 februari 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


