Purmerend, 04 mei 2017
Schriftelijke raadsvragen over Controle financiële gegevens
bij hulpvragen. .
Geacht college,
De gemeente kent regels als burgers een beroep doen op
(financiele) ondersteuning van onze overheid. Voor een aantal
diensten die de gemeente dan ook verricht is bv. een
inkomenstoets vereist. Bij bijvoorbeeld de aanvraag van een
uitkering of een andere ondersteuningsvraag moet men
inkomensgegevens overleggen, hetgeen inhoudt dat gemeenten
mogen vragen naar bv. de overzichten van bankrekeningen.
De gemeente geeft daarbij niet (actief) aan dat zij slechts het
wettelijk recht heeft op de inkomensgegevens van burgers en
niet op het uitgavenpatroon. Dit wordt helaas niet formeel
gecommuniceerd en hierbij komt het dan ook voor dat het
persoonlijke uitgavenpatroon onderdeel gaat uitmaken van een
beoordelingsproces. Dit laatste is enerzijds niet nodig voor de
aanvraag en mag geen rool spelen bij de beoordeling van
hulpvragen. Met daarbij het risico dat ambtenaren op basis van
uitgavepatronen hun clienten met onjuiste aannames aansturen.
Iets dat volgens de Lijst Van Damme niet wenselijk is.
De Lijst Van Damme is van mening dat de gemeente actief naar
haar burgers dient te communiceren dat bij de toetsing van het
individueel dan wel gezinsinkomen het verstrekken van de
persoonlijke uitgaven geen verplichting is.
De Lijst Van Damme heeft de volgende vragen:

1.

Is het college van mening dat bij de beoordeling van een
hulpvraag de overheid slechts formeel bevoegd is om
alleen de inkomstengegevens van hulpvragers te toetsen
en niet het uitgavenpatroon van clienten?

2.

Is het college bereid om nadere voorstellen te doen om de
aanvraagprocedures zo aan te passen dat het hulpvragers
vooraf duidelijk wordt dat de gemeente slechts gegevens
vraagt over de inkomsten en niet de uitgaven?
Kan het college dit in de schriftelijke communicatie naar
haar clienten opnemen als standaardonderdeel van - wel
dan wel niet - mee te nemen benodigde stukken tijdens de
aanvraag/beoordelingsprocedure van (financiele)
hulpvragers?

3.

Kan het college in overweging nemen dat een dergelijke
inkomenstoets niet telkens weer en voor elk 'product' apart
moet worden gelopen?

4.

En kan het college in dit kader met nadere voorstellen naar
de raad komen waarbij zij streven naar zo min mogelijk
toetsing van het inkomen van haar burgers?

5.

Kan het college het mogelijk maken dat deze persoonlijke
(privacygevoelige) informatie centraal kan worden
geregistreerd en onder strikte voorwaarden kan worden
gedeeld tussen diensten? Met als uitgangspunt dat onze
burgers zo min mogelijk worden belast met het aanleveren
van steeds dezelfde gegevens?

Met vriendelijke groet,
Ernst van Damme

