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In december 2020 heeft uw raad een brief ontvangen van WPDA met daarin informatie over een aantal 
ontwikkelingen en bijbehorende besluiten van het dagelijks bestuur t.a.v. de inkomstenvrijlating en de 
meedoenpremies. 
 
Deze brief heeft geleid tot vragen of de inkomstenvrijlating en de meedoenpremies goed zijn uitgevoerd 
in het verleden en welk orgaan bevoegd is tot het nemen van dit soort besluiten. Op diverse manieren is 
intern getracht om het proces en de wijze van besluitvorming te onderzoeken.  
Uiteindelijk is Stimulansz verzocht om op basis van vijf van tevoren gedefinieerde vragen dit onderwerp te 
onderzoeken en met een advies te komen. Bij de totstandkoming van deze vragen zijn de heer van den 
Boogaard en WPDA betrokken geweest. Deze vragen zijn vooraf gedeeld met de Raadswerkgroep 
Sociaal Domein op 21 september 2021.  
Wij komen tot de conclusie dat het opstellen van de vragen en het inhuren van Stimulansz niet geheel op 
de juiste wijze zijn teruggekoppeld naar uw raad, waarvoor wij onze excuses aanbieden. 
 
In de bijlage treft u de brief van Stimulansz aan met daarin de beantwoording van de vragen. Stimulansz 
concludeert dat er van een incorrecte uitvoering geen sprake is. Het is daarmee volgens Stimulansz niet 
noodzakelijk om een hersteloperatie uit te voeren. Wel wat er geconcludeerd dat het DB niet bevoegd 
was meedoenpremies te laten vervallen en de algemene inkomstenvrijlating in zijn volledige omvang toe 
te passen. 
Het advies van Stimulansz om het college met terugwerkende kracht in te laten stemmen met het 
afschaffen van de meedoenpremies en het volledig toepassen van de inkomstenvrijlating volgen wij op. 
 
Op 5 januari 2022 is via de Griffie de brief van Stimulansz op voorhand gedeeld. Dit heeft geleid tot een 
aanvullende vraag van raadslid van den Boogaard. De vraag is of het gerechtvaardigd is dat een inwoner 
geen inkomensvrijlating ontvangt, terwijl door het toekennen van een meedoenpremie is toegegeven dat 
er wel een stap richting de arbeidsmarkt is gezet. Wij werken er aan om zo spoedig mogelijk een 
antwoord van Stimulansz te ontvangen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
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