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Onderwerp 
 
Schriftelijke vragen van het lid Poot (VVD) inzake de armoedeval in de bijstand 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 
Toelichting: 
 
Werken moet lonen is een belangrijk speerpunt van de VVD. Met name voor mensen 
in een uitkeringssituatie is het van het grootste belang dat zij er financieel op vooruit 
gaan als zij een baan vinden. Toch verschijnen er regelmatig berichten in de media 
van alleenstaanden of gezinnen in de bijstand die er bij het aannemen van een baan 
dermate veel op achteruit gaan dat zij maar in de uitkering blijven zitten. 
 
De VVD is zelf gaan rekenen met een fictieve alleenstaande moeder Ariane met een 
zoon Emile van 10 op de basisschool en een dochter Laura van 15 op de middelbare 
school. Zij wonen in een sociale huurwoning met een huur van €550 per maand.  De 
VVD komt tot de rekensom dat dit gezin €1983,79 per maand van de rijksoverheid 
ontvangt, plus €2640 per jaar (inclusief gemiddeld €114 aan bijzondere bijstand per 
jaar) aan Amsterdamse regelingen bij volledige uitnutting. Dat is aanzienlijk meer dan 
het minimumloon van €1551 per maand. 
 
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de VVD, op 
grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de 
volgende schriftelijke vragen: 
 
1. Klopt de volgende berekening van rijksregelingen voor bovenstaand fictief gezin? 

• Bijstandstuitkering €982,79 per maand inclusief vakantiegeld 
• Kinderbijslag €240,89 en €283,40 per kwartaal 
• Huurtoeslag €278 per maand 
• Zorgtoeslag €88 per maand 
• Kindgebonden budget €461 per maand 

2. Klopt de volgende berekening van Amsterdamse regelingen voor het fictieve 
gezin? 

• Gratis laptop €250 
• Internetabonnement €200 
• Scholierenvergoeding €375 en €499 
• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen €313 
• Kledingbon €183 
• Jeugdsportfonds twee keer €225 
• Gratis ID-kaart €28 per kind en €50 voor volwassenen 
• Stadspas geschatte waarde €50 per kaart 



 2 

3. Hoeveel is het gemiddelde beroep op bijzondere bijstand per huishouden per 
jaar? 

4. Op welke voorzieningen kan dit fictieve gezin eventueel naast bovenstaande 
reeds genoemde regelingen nog meer aanspraak maken? Kan van deze 
regelingen de waarde worden gegeven? 

 
Het lid van de gemeenteraad,  
 

M.C.G. Poot 

 


