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Afdeling
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Geachte raadsleden,

Op 9 maart 201 5 hebben wij van u een aantal vragen toegestuurd gekregen met als
onderwerp 'Oppas door grootouders'. In deze brief willen wij graag onze reactie geven op de
door u gestelde vragen.
Inleiding
In de media zijn er berichten verschenen van grootouders die vanwege het oppassen op hun
kleinkinderen een boete opgelegd hebben gekregen van de sociale dienst en de ontvangen
bijstand terug moeten betalen.
/. Legt Oostzaan deze maatregel ook op?
Het is lastig om uit dit korte bericht de achtergrond van de beslissing van die gemeente te
achterhalen. Indien grootouders oppassen op hun kleinkinderen en daar geen enkele
vergoeding voor ontvangen zal daar in de gemeente Oostzaan geen maatregel op volgen.
Echter zodra er wel verdiensten uit het oppassen ontstaan en deze verdiensten zijn niet
opgegeven, dan is ook de gemeente Oostzaan van rechtswege verplicht om het bedrag aan
teveel ontvangen bijstand terug te vorderen en daar bovenop een boete op te leggen.
2. Zo Ja, in welke situaties doet de gemeente dat?
ledere bijstandsgerechtigde is verplicht om inlichtingen te verschaffen over ontvangen
verdiensten naast de bijstand. Zodra de inlichtingen niet uit eigen beweging van de
bijstandsgerechtigde zijn gegeven dan is de gemeente van rechtswege verplicht om een
boete op te leggen bovenop het bedrag dat teveel aan bijstand is ontvangen.
3. Wat moeten bijstandsgerechtigde grootouders doen om zonder problemen op hun
kieinkinderen te kunnen passen?

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

Zodra grootouders incidenteel, zonder verdiensten, op hun kleinkinderen passen om hun
kinderen te helpen, is dat geen enkel probleem. Zodra het oppassen meer structureel is en
daar ook verdiensten uit voortkomen, is het verstandig dat de grootouders dit met hun
contactpersoon van de sociale dienst overleggen. In veel gevallen kan een bedrag worden
vrijgehouden en hoeven niet alle verdiensten van de bijstand te worden ingehouden.
De afweging is aan de contactpersoon van de sociale dienst tussen enerzijds
beschikbaarheid voor reguliere arbeid en anderzijds de hulp die grootouders geven aan hun
kinderen. Het is namelijk niet de bedoeling dat het oppassen van de kleinkinderen verkozen
wordt boven reguliere arbeid (waarmee geen bijstandsuitkering meer nodig is).
Van alle bijstandsgerechtigden wordt eerlijkheid en openheid verwacht. Verandering in de
situatie van de cliënt moet door hem/haarzelf worden aangekaart bij de gemeente.
De gemeente kan zodoende de cliënten de juiste informatie geven zodat er geen vervelende
situaties ontstaan die achteraf rechtgetrokken moeten worden.
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