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Motie: “vroegsignalering” en centrale intake inkomensverklaring en toekenning ondersteuning 

De raad van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch in vergadering bijeen op 12 december 2017.  

Constaterende dat: 

 Volwassenen in een bijstandsuitkering - voor sociale, culturele en/of sportieve 
activiteiten - vaak zijn aangewezen op een vergoeding of inkomenstoeslag. 

 Het regelmatig voorkomt dat gezinnen in een bijstandssituatie, onvoldoende 
middelen hebben om de kinderen in het gezin ruimte te geven om te sporten, 
muzieklessen te volgen, of andere culturele activiteiten te ondernemen, etc... 

 Deze gezinnen vaak zijn aangewezen op bijzondere bijstand, andere (individuele) 
inkomenstoeslagen en/of andere pragmatische ondersteuning zoals de kleding- en 
voedselbank, netwerk tegen armoede en anderen. 

 De toetsing “toeslagen en uitkeringen” door diverse organisaties wordt uitgevoerd. 

Overwegende dat: 

 Diverse instanties en stichtingen betrokken zijn bij het verstrekken van toeslagen, 
bijzondere bijstand en ander soortige uitkeringen. 

 Deze instanties - conform gemeentelijke richtlijnen - ieder voor zich een 
inkomenstoets uitvoeren 

 Iedere instantie of stichting die aanvrager financieel of anderszins ondersteunt de 
financiële gegevens van de aanvrager vastlegt. 

 Het vastleggen op zich privacy gevoelig is.  

 Het berekenen, vastleggen en onderhouden van inkomensgegevens door diverse 
instanties en/of stichtingen inefficiënt is en er onnodige kosten worden gemaakt. 

 Mensen uit onwetendheid en/of schaamte, in een ongewenste armoede en/of 
schuldenpositie komen 

 Kinderen veelal de dupe zijn van deze - voor een ieder - ongewenste situatie. 



Verzoekt het college: 

 Bij het toekennen van bijstand, direct te onderzoeken of aanvrager aanspraak kan 
maken op gemeentelijke regelingen of andere initiatieven en die een armoede 
(-val) voorkomen.  

 Bij vaststelling, dat er sprake is van een aanspraak of aanspraken, te komen tot een 
centrale intake en registratie voor inkomensverklaringen, en toekenning aanspraken. 

 Aanvragers van wie is vastgesteld dat zij aanspraak kunnen maken op (een) 
regeling(en), zich kunnen melden voor ondersteuning - bij erkende ondersteunende 
organisaties - zonder dat daar separate toetsing hoeft plaats te vinden.  
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