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Bijlage@) Geen 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fracties Forza! en 1 5 MEI 2012 
HAP over de gevolgen van hefienteakkoord en de  
huishoudeninkomenstoets 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 27 april ontvingen wij schriftelijke vragen van de fracties Forza! en HAP over de gevolgen 
van het Lenteakkoord en de huishoudinkomenstoets. Onderstaand treft u de beantwoording 
aan. 

Naar aanleiding van actuele berichtgeving in de landelijke pers met betrekking tot het 
bezuinigingsakkoord in de Tweede Kamer en de specifieke afspraken die daarin zijn 
opgenomen, hebben fracties HAP en Forza de volgende vragen aan het college. 

Een van de afspraken uit het recente bezuinigingsakkoord betreft de 
Huishoudinkomenstoets, het korten van gezinnen met meer dan één uitkering. Deze toets 
zou, in tegenstelling tot eerdere plannen, worden geschrapt. 

Vraag I: 
Kunt u ons aangeven of  het juist is dat de Huishoudinkomenstoets gezien het nieuwe 
bezuinigingsakkoord geschrapt gaat worden? 

Antwoord: in het zogenaamde Lenteakkoord staat een passage over het afschaffen van de 
huishoudtoets. Deze passage leidt tot veel onduidelijkheid. Het ministerie heeft laten weten 
dat gemeenten zo snel mogelijk meer informatie krijgen over de gevolgen van het akkoord 
voor de huishoudtoets. 
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Voigvei 2 

Vraag 2: 
Kunt u, gezien de grote impact die deze Huishoudinkomenstoets voor de 
Haarlemmermeerse inwoners heeft die dit betreft, de maatregel voorlopig opschorfen, zoals 
inmiddels ook door de G4 is aangekondigd? 

Antwoord: wij laten de gesprekken doorgaan die in het kader van de huishoudinkomenstoets 
gepland staan. Gebleken is dat deze gesprekken en de informatie die vooraf toegestuurd 
wordt, veel informatie geeft over de gezinssituatie. Het is een manier de cliënt in de volle 
breedte te leren kennen en informatie te complementeren. Het gesprek zal vooralsnog 
echter niet leiden tot het beëindigen of niet toekennen van een uitkering op basis van de 
huishoudinkomenstoets. Wij stellen u direct op de hoogte van de informatie die het ministerie 
ons gaat geven en de wijze waarop wij daarna met de huishoudinkomenstoets zullen 
omgaan 

Vraag 3: 
Kunt u de raad zo spoedig mogelgk informeren over deze, maar ook andere lokale effecten 
van het recent afgesloten bezuinigingsakkoord? 

Antwoord: de mate waarin het bezuinigingsakkoord doorwerkt op voor gemeenten 
belangrijke dossiers, is nog niet duidelijk. Per voorstel wordt bekeken of dit gevolgen heeft 
voor gemeenten en zo ja in welke mate. Daarnaast bevat het akkoord nog een aantal punten 
waarvan niet duidelijk is hoe deze worden uitgewerkt (bijvoorbeeld de bezuiniging op de 
Sociale Werkvoorziening, die voor 201 3 teniet gedaan wordt). Daarom heeft de VNG 
aangegeven zo spoedig mogelijk overleg met het kabinet te willen over de effecten van het 
akkoord. Zodra meer duidelijkheid is over de lokale gevolgen, zullen wij de raad hier over 
informeren. Voor de decentralisaties is tijdens het raadsdebat op 26 april jl. reeds 
aangegeven dat wij u eind mei 2012 schriftelijk op de hoogte stellen van alle ontwikkelingen 
en gevolgen van de kabinetscrisis. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de geme 
de secretaris, 


