Purmerend, 04 mei 2017
Schriftelijke raadsvragen over Doel en inzet van vakantiegeld
bij uitkeringen!.
Geacht college,
Bij het toekennen van een uitkering is het wettelijk
voorgeschreven dat hierbij ook jaarlijks een bedrag wordt
opgebouwd ten behoeve van het houden van een (weliswaar
bescheiden) vakantie. Deze vakantietioeslag is in de visie van de
Lijst Van Damme een 'doeluitkering'. dit houdt in dat deze
uitgestelde betaling van een deel van de maandelijkse uitkering
wordt gereserveerd voor het doel: namelijk vakantie!
In de praktijk wordt deze vakantieuitkering/toeslag volgens de
Lijst Van Damme geheel en ook deels onrechtmatig ingezet om
vermeende navorderingen en sanctionele maatregelen toe te
passen, dan wel dat deze doeluitkering wordt gebruikt voor het
vereffenen van vermeende schulden. De clienten zelf weten niet
dat deze ingreep op hun vakantiegelden mogelijk niet kan maar
accepteren dit in de meeste gevallen toch.
De Lijst Van Damme is van mening dat vorderingen,
sanctionering en schuldenaflossing alleen plaats kan vinden op
de basisuitkering zelf en niet op een doeluitkering dat speciaaal
gericht is op het verkrijgen van een jaarlijkse mogelijkheid om te
ontspannen (vakantie) Net als ieder ander in onze stad en land.
Uiteraard heeft men altijd de individuele keuze om deze
doeluitkering te besteden aan het eventueel inlossing van
schulden. De Lijst Van Damme is van mening dat deze keuze
niet licht bij het openbaar bestuur en de uitvoeringsambtenaren.

1.

Is het college van mening dat de vakantietoeslag een
doeluitkering is?

2.

Is het college van mening dat ook mensen in een
uitkeringssituatie recht hebben op een jaarlijkse vakantie?

3.

Vindt het college het geoorloofd om uitkeringsgerechtigden
financieel te sanctioneren met gebruikmaking van de
vakantietoeslag?

4.

Is het college bereid de vakantietoeslag niet mee te nemen
in het toepassen van financiële sancties dan wel de
afhandeling van de schuldenpositie van onze clienten? En
is het college bereid hiertoe voorstellen te doen naar de
raad?

Met vriendelijke groet,
Ernst van Damme

