Cliëntenraad Werk en Inkomen – Advies Beleidsregels Verlagingen Participatiewet 2015
Het gaat in het concept Beleidsregels Verlagingen Participatiewet 2015 om drie al of niet toe te
passen verlagingen:

1. Bij het ontbreken van woonlasten:
Het bevreemd ons dat energiekosten in dit verband niet als woonlasten worden meegenomen. In
diverse rapporten worden ala woonlasten aangemerkt:
Bijvoorbeeld Woonlasten Monitor 18 december 2012 Builddesk/Rigo:
Woonlasten in de ruime betekenis bestaan uit huur of hypotheeklasten, energie, water en
gemeentelijke en waterschapslasten. De hoogte van woonlasten wordt bepaald door drie typen
factoren: externe of omgevingsfactoren (zoals landelijk huurbeleid, rente en energieprijs),
gebouwafhankelijke (bouw- en exploitatiekosten, huur, energieprestatie) en gebruikersafhankelijke
factoren (huishoudenkenmerken en gedrag).
Wooncorporaties aangesloten bij Aedes:
De woonlasten worden op basis van een aantal kenmerken berekend. Allereerst de gegevens van de
woning (energielabel, isolatie, dubbel glas e.d.) en de technische installatie (HR-ketel of niet). Daarnaast
wordt ook naar het huishouden van de woningzoekende gekeken

Ook het Nibud hanteert in verschillende tabellen zowel huurprijzen, energiekosten (plus eventueel
onderhoudskosten) als woonlasten.
Algemeen bekend is dat de energielasten een steeds groter deel gaan uitmaken van de woonlasten.
Dat is ook de reden dat de gemeente Leeuwarden inzet op energiebesparing door woningverbetering
en daarvoor een regeling in het leven heeft geroepen voor woningeigenaren en met de corporaties
heeft afgesproken dat zij hun bestaande voorraad energiezuiniger zullen maken.
Wij vinden dat een forfaitair bedrag qua energielasten (wellicht via NIBUD-cijfers) wel in aanmerking
genomen moet worden als woonlasten.
Verder een opmerking aangaande de onderhoudskosten van een woning:
Het bedrag wat een appartementseigenaar dient te voldoen aan de Vereniging van Eigenaren bevat
een component voor onderhoud, voor opstalverzekering enz. Een “naar omstandigheden vast te
stellen bedrag” is hier niet aan de orde. De vergadering van de VvE stelt vast hoe hoog deze bijdrage
is. Bovendien is het m.i. redelijk dat een bedrag voor binnenonderhoud wordt ingeschat. De VvE
regelt m.n. het buitenonderhoud en onderhoud aan de gemeenschappelijke delen. M.n.
binnenonderhoud en herstel is voor rekening van de afzonderlijke eigenaar.

2. Bij het niet aanhouden van de woning:
Hier zien wij een of /of situatie: wanneer de woning niet aangehouden wordt en geen andere
woning, al of niet in een samenlevingsvorm, wordt betrokken, is er feitelijk sprake van dakloosheid.
In dat geval dient de gemeente er op toe te zien dat een (deel-) machtiging voor de Nachtopvang
wordt vertrekt.

Er is dus: of niet sprake van een verlaging, of er is een (deel-)machting ten behoeve van de
betrokkene.

3. Verlaging voor schoolverlaters:
deze verlaging treft in de praktijk statistisch gesproken vooral alleenstaanden en deze “kan” bepaling
is daarmee in feite een voortzetting van de oude “kan” bepaling van artikel 29 waarbij alleenstaande
schoolverlaters van 21 en 22 jaar werden gekort. De gemeente Leeuwarden heeft altijd van die
maatregel gebruik gemaakt, kennelijk in de veronderstelling dat jonge alleenstaanden i.t.t. anderen
onverantwoordelijke lieden waren die hun studie graag verruilden voor een “riante”
bijstandsuitkering. Wij stellen voor om van de nieuwe “kan” bepaling geen gebruik te maken. De
redenen waarom mensen hun studie beëindigen zijn zo divers dat het niet aangaat om mensen te
korten voor dat feit.
Behoudens de hierboven gemaakte opmerkingen gaat de Cliëntenraad Werk en Inkomen akkoord
met de voorgestelde beleidsregels.

