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Voorgesteld besluit
1. De beleidsregels giften en schadevergoedingen gemeente Noordoostpolder vaststellen.
2. De raad informeren.

Inleiding
De Tweede Kamer heeft op 25 februari 2021 een motie aangenomen die de regering verzoekt voor 
mensen in de bijstand een landelijke vrijlating van giften te realiseren van 1200 euro per jaar. Deze 
beleidsregels zijn opgesteld om in aanloop naar de landelijke wetgeving al te werken in lijn met de 
verwachte landelijke wetgeving.

Beleidsreferentie
- Artikel 31, tweede lid en onderdeel m van de Participatiewet

Doelstelling
Inwoners die onder de Participatiewet vallen meer zekerheid, financiële armslag geven en de 
uitvoering vereenvoudigen.

Argumenten

1.1. Het College geeft met deze beleidsregels duidelijkheid aan bijstandontvangers wanneer 
ontvangen giften of schadevergoedingen geen invloed op het recht op bijstand hebben
Het is wenselijk beleidsregels vast te stellen voor de wijze waarop de gemeente Noordoostpolder 
omgaat met de mogelijkheden van de Participatiewet. Er komt duidelijkheid voor 
bijstandsontvangers wanneer ontvangen giften of schadevergoedingen geen gevolgen hebben 
voor de hoogte van of het recht op een uitkering. Dit geeft financiële rust en stimuleert om een 
financiële buffer op te bouwen. 

1.2. Met de beleidsregels wordt beoogd te voorkomen dat de Participatiewet een ontmoediging vormt
voor de vrijgevigheid van instellingen of personen om giften te verstrekken. 
Vanuit de vangnetfucttie heeft de Participatiewet een aanvullend karakter. Dit houdt als hoofdregel in 
dat elke euro welke de bijstandsontvanger ontvangt met de bijstand moet worden verrekend. Dit geldt 
dus in beginsel ook voor een ontvangen gift. Degene die een gift geeft, geeft deze gift doorgaans met 
een specifieke reden. Vasthouden aan de hoofregel over verrekenen ontmoedigt deze vrijgevigheid. 
De beleidsregels beogen daarom uitkeringsgerechtigden toe te staan om, zonder een onevenredige 
administratieve last, gebruik te maken van die vrijgevigheid. We lopen hiermee alvast vooruit op 
beantwoording van de landelijke motie.

2.1. Met deze beleidsregels geven we invulling aan een toezegging aan de raad
In de commissie SLZ van  heeft de portefeuillehouder toegezegd beleidsregels 

voor vrijlating van giften op te stellen.

Kanttekeningen
1.1 Juridisch gezien is er geen verschil tussen een gift en een schenking. 
Dit houdt in dat de ontvanger van een gift in sommige gevallen daarover schenkbelasting moet 
betalen. Het in de beleidsregels opgenomen bedrag valt binnen de ruimte van belastingvrij schenken.
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Planning/Uitvoering
- Na het vaststellen van de beleidsregels giften en schadevergoedingen gemeente 

Noordoostpolder worden deze gepubliceerd

Bijlagen
1. Beleidsregels giften en schadevergoedingen gemeente Noordoostpolder 


