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In de raadsvergadering van 8 februari 2022 zijn er twee moties besproken t.a.v. inkomstenvrijlating en 
meedoenpremies. Vanuit het college hebben we toegezegd om voor de stemming van de moties in uw 
raad op 8 maart 2022 in overleg te treden met WPDA. Aan WPDA is verzocht om in kaart te brengen wat 
de (financiële) consequenties van deze moties zijn. De brief van WPDA is als bijlage meegestuurd. 
 
Motie inkomstenvrijlating 
Stimulansz heeft aangegeven dat de inkomstenvrijlating door WPDA goed is uitgevoerd.  
 
WPDA geeft in haar brief aan dat deze motie niet uitvoerbaar is, er juridische obstakels zijn en dat 
inwoners het risico lopen dat zij toeslagen moeten terugbetalen. Vanwege de complexiteit van het 
uitvoeren van deze motie is het op dit moment voor WPDA niet mogelijk om in te schatten hoe hoog de 
kosten zijn voor het uitvoeren daarvan. 
 
Dit alles is voor het college aanleiding om de motie inkomstenvrijlating te ontraden. 
 
Motie meedoenpremies 
Ten aanzien van de meedoenpremies is Stimulansz tot de conclusie gekomen dat de bevoegdheid voor 
het toepassen van de meedoenpremies conform de wet bij het college ligt en niet bij de raad. 
 
WPDA geeft aan dat het mogelijk is om inwoners te compenseren vanaf 2021 en dat deze kosten betaald 
kunnen worden uit de re-integratie middelen. We schatten dat de kosten hiervoor op € 30.000,- komen. 
 
Op basis van bovenstaande komt het college tot de conclusie dat het een politieke keuze is om de motie 
meedoenpremies aan te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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