
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert 

Artikel 40 vragen: inzake proef samenwonen mensen in de bijstand gemeente Tilburg

Weert, 27-10-2021 

Geacht college,

Wanneer mensen elkaar vinden en hun leven verder willen delen door samen te gaan wonen wordt dit door 
de meesten van ons als een positieve ontwikkeling gezien. We zijn blij voor ze en hopen dat ze gelukkig 
worden. Dat mensen eerst willen uittesten of dit ook gaat lukken snappen we ook en we begrijpen dat ze niet 
meteen hun eigen woning al opgeven maar eerst gebruik maken van een proefperiode om te bezien of het 
ook echt een gelukkige match zal zijn.

Voor mensen in de bijstand is dat echter niet van vanzelfsprekend. Wanneer er alleen al het vermoeden 
bestaat van een mogelijk samenwonen vindt vaak al een korting op de bijstand plaats. Hierdoor wordt het 
wel heel moeilijk om te werken aan een relatie. En dat terwijl juist het vinden van een nieuwe partner kan 
bijdragen aan het welzijn en algemeen functioneren van mensen.

Onlangs maakte de gemeente Tilburg bekent een proef te starten (van een jaar) waarbij iemand met een 
bijstanduitkering een half jaar mag samenwonen zonder dat op de uitkering wordt gekort. Dat half jaar is 
vaak een goede periode om te kunnen testen of samenwonen wel iets is (bijvoorbeeld in het geval van een 
opbloeiende relatie). Tilburg is vooralsnog de eerste gemeente in Nederland waar zo een proef zal worden 
uitgevoerd.

Natuurlijk zouden we in Weert kunnen afwachten wat de resultaten hiervan zijn maar we zouden ook 
gewoon nu al het voorbeeld van Tilburg kunnen volgen. Voor de PvdA staat het geluk van onze burgers 
centraal, dus waarom wachten.
Daarnaast zou het ook positieve effecten voor ons als samenleving hebben. Mensen worden minder 
afhankelijk en er wanneer men besluit duurzaam samen te gaan wonen komt ook weer een woning vrij. 
De PvdA Weert zou daarom in ieder geval voorstander zijn om meteen het voorbeeld van Tilburg te volgen 
en heeft de volgende vragen

1. Hoe is het beleid van de gemeente Weert op dit moment wat betreft mensen in de bijstand die op proef 
willen samen wonen of af en toe bij elkaar overnachten.
2. Hoe strikt wordt er gehandhaafd wanneer er spraken is van een startende relatie.
3. Heeft het college kennis genomen (of wil ze dit alsnog doen) van het initiatief van de gemeente Tilburg en 
is het college bereid het voorbeeld te volgend
4. Wanneer u niet het voorbeeld van Tilburg wilt volgen zouden wij graag weten waarom niet.

Met vriendelijke groet,
De fractie van de PvdA Weert,

Leon Heuvelmans


