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Betreft:

Advies Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet Goeree-Overflakkee

Geacht College,
Naar aanleiding van het verzoek om een advies d.d. 9 mei 2019, zenden wij hierbij het gevraagde
advies van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.
De Adviesraad ervaart het als zinvol dat er beleidsregels zijn met betrekking tot vrijlating giften
Participatiewet. Het gehele document is duidelijk omschreven. De Adviesraad heeft enkele
opmerkingen.
Hoofdstuk 2 Giften
Artikel 2 Giften met een specifieke bestemming
Lid 3. Welke giften en/of producten worden hiermee bedoeld? Een termijn van 8 weken is kort te
noemen om de nodige stukken aan te leveren. Dit geldt bijvoorbeeld bij een vakantie of kleding,
waarmee nog gewacht wil worden met besteding. Op welke wijze wordt hiermee omgegaan?
Artikel 3 Giften in natura
Lid 1. De Adviesraad adviseert om een drempelbedrag op te nemen, ook voor structurele kleine
giften. Als er bijvoorbeeld wekelijks een zak aardappelen wordt gegeven is dit geen groot bedrag,
maar wanneer dit wel dient te worden opgeven, levert het veel administratie op.
Betreft de economische waarde. Wat betekent de tegenwaarde in het economisch verkeer, hoe
wordt dit berekend en wat zijn hiervan de gevolgen? Denk bijvoorbeeld aan een vierjarige laptop of
tweedehandsfiets, welke is afgeschreven.

Artikel 5 Periodieke giften
Punt 1. Giften met een periodiek karakter worden beschouwd als inkomen. Ook hierin adviseert de
Adviesraad een drempelbedrag op te nemen.
Wij hopen u met ons advies voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.
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