
       

 

 

Motie  

Afschaffing kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar of 
compleet compenseren            JR.M04 
 

De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering 

van 12 juli 2022 een besluit te nemen over Afschaffing kostendelersnorm voor 

jongeren tot 27 jaar of compleet compenseren. 

 

Zij hebben het raadsvoorstel Jaarstukken 2021 (22bst00655) van het college van 

burgemeester en wethouders gelezen.  

 

Na het gesprek in de meningsvormende vergadering van 5 juli 2022 en de 

raadsvergadering van 12 juli 2022 vragen zij extra aandacht voor: 

 

Gezien de huidige situatie van explosief toenemende energiekosten en een 

woningcrisis, het feit dat minima hier veel meer last van ondervinden en dat bij 

elkaar intrekken wordt bestraft door middel van de kostendelersnorm. 

 

De indieners hoorden dat: 

• door deze al dan niet gedwongen inwoning die door de kostendelersnorm 

wordt bestraft en leidt tot situaties waarbij gezinnen verder in de armoede 

worden geduwd of jongeren dak- of thuisloos raken; 

• de dakloosheid onder jongeren tussen 2009 en 2019 is verdrievoudigd; 

• mensen die uit huis worden gezet niet meer kunnen terugvallen op een 

slaapplek bij vrienden met een bijstandsuitkering, omdat die dan financieel 

worden gestraft; 

• verschillende gemeenten hier al toe over gaan; zoals Rotterdam, Arnhem, 

Assen, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Purmerend Beemster en 

Nijmegen. 

• de jaarrekening 2021 een positieve resultaat heeft van ruim 32 miljoen euro 

waarvan ruim 14 miljoen euro in het sociaal domein. 

• Het college geeft met haar reactie op de eerste motie dat het college op dit 

moment niet over wil gaan tot afschaffing.  

• Het per 1 januari 2023 door de landelijke wetgeving de kostendelersnorm 

afgeschaft wordt.  

 

De indieners vinden dat: 

• ouders met een uitkering hun kinderen van 21 jaar of ouder geen onderdak 

meer durven te bieden, omdat ze vrezen voor een lagere uitkering;  

• daardoor conflicten binnen gezinnen kunnen ontstaan; 

• door de norm los te laten, we voorkomen dat jongeren gedwongen op 

zichzelf moeten gaan wonen of zelfs geen dak boven hun hoofd meer 

hebben; 

• met het afschaffen van de kostendelersnorm of met volledig te 

compenseren veel gezinnen eerder geholpen kunnen worden, nog voordat 

ze in de problemen komen. 



• Het hier om een overbrugging gaat van 6 maanden tot deze maatregel 

wordt afgeschaft.  

• In het bestuursakkoord van de coalitie staat ‘’kijken we of we de 

uitkeringskorting bij kamerverhuur of de kostendelersnorm kunnen 

beëindigen of compenseren’’. 

 

 

 

De indieners roepen het college van burgemeester en wethouders op om: 

 

De kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar per direct af te schaffen of tot het 

eind van dit jaar alles volledig te compenseren.  

 

 

Eindhoven, 12 juli 2022 

 

De leden van de raad, 

 

Murat Memiş (SP), voorsteller   

Marieke van Gastel (VVD), voorsteller 

Niek Rennenberg (OAHvE), voorsteller 

Virginia Jonkers (PvdD), voorsteller 

Rudy Reker (LPF), voorsteller 

Nicolas Knoester (FvD), voorsteller 

 

 

 

Deze motie is aangenomen/verworpen in de vergadering van 12 juli 2022. 

 

J. Jongbloed, griffier. 


