
 
 

 

 

      

Aan:   College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen 

Betreft:    Schriftelijke vragen ex artikel 39 van het reglement van orde 

Onderwerp:  Leeftijdsgrens kostendelersnorm verhogen en starten ‘Proef Samenwonen’ 

Door:  Abdulahi Hussen (GroenLinks Nijmegen), Toon van Gent (D66 Nijmegen), Cees de Beer  

  (Stadspartij Nijmegen), Jeannette Geers (SP Nijmegen), Adam Galijasevic (PvdA Nijmegen), 

  Delano van Luik (CDA Nijmegen), Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU), Sanne Buursink-

  de Graaf (VVD Nijmegen) 

 

 

Datum:  08 juli 2022 

 

Geacht college,  

 

Het kabinet heeft aangekondigd volgend jaar de leeftijdsgrens waarboven de kostendelersnorm geldt, te 

verhogen van 21 naar 27 jaar. Wat GroenLinks Nijmegen, D66 Nijmegen, de Stadspartij Nijmegen, PvdA 

Nijmegen, CDA Nijmegen, SP Nijmegen, GewoonNijmegen.NU en VVD Nijmegen betreft wachten we daar niet 

op en schaffen we de kostendelersnorm voor die categorie nu af. Daarnaast stellen we een ‘Proef 

Samenwonen’ voor. Gemeente Tilburg en Arnhem hebben beide maatregelen inmiddels al ingevoerd. 

Ouders met een bijstandsuitkering waarvan een kind 21 jaar wordt, worden nu gekort op hun uitkering. Als het 

kind thuis (blijft) wonen – of weer thuis komt wonen - en niet bij kan dragen in de huishoudelijke kosten, 

ontstaan financiële problemen. Dit leidt er soms toe dat het kind niet meer thuis kan (komen) wonen en op 

zoek moet naar een woning. Zo ontstaat nog meer druk op de woningmarkt en het leidt in sommige gevallen 

tot dakloosheid. Dit alles zorgt voor stress en veel onzekerheid bij deze gezinnen.  

Daarnaast vinden wij dat mensen met een bijstandsuitkering de kans moeten krijgen om gedurende 1 jaar bij 

wijze van proef samen te gaan wonen zonder gekort te worden op hun uitkering. Met deze proef zouden we 

kunnen kijken of deze groep mensen hierdoor minder drempels ervaart om te gaan samenwonen, wat een 

gunstig effect heeft op de woningmarkt. 

Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Deelt het college de mening dat de kostendelersnorm kan leiden tot financiële problemen bij ouders 

met een bijstandsuitkering en kinderen van 21 jaar of ouder wanneer zij deze onderdak bieden? 

2. Deelt het college de mening dat de kostendelersnorm de woningnood stimuleert? 

3. Deelt het college de mening dat óók de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en die zouden 

willen samenwonen maar bang zijn om gekort te worden op hun bijstandsuitkering de kans zouden 

moeten krijgen om gedurende 1 jaar bij wijze van een proef samen te gaan wonen, zonder gekort te 

worden op hun bijstandsuitkering? Waarom wel of niet? 

4. Is het college bereid om de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm in Nijmegen per direct te 

verhogen naar 27 jaar? Zo nee, waarom niet? Klopt het dat een dergelijke proef al gepland staat in 

Nijmegen? 

5. Is het college bereid om een proef te starten waarbij zoveel mogelijk, mits toegestaan Nijmegenaren 

die een bijstandsuitkering ontvangen voor maximaal een jaar zouden kunnen samenwonen zonder 

gekort te worden op hun uitkering? Zo nee, waarom niet? 

 

Met vriendelijke groet namens de fracties van GroenLinks Nijmegen, D66 Nijmegen, Stadspartij Nijmegen, 

PvdA Nijmegen, CDA Nijmegen, SP Nijmegen, GewoonNijmegen.NU en VVD Nijmegen. 

 

Abdulahi Hussen (GroenLinks Nijmegen) 

Toon van Gent (D66 Nijmegen) 

Cees de Beer (Stadspartij Nijmegen) 

Adam Galijasevic (PvdA Nijmegen) 

Delano van Luik (CDA Nijmegen) 

Paul Eigenhuijsen (GewoonNijmegen.NU) 

Jeannette Geers (SP Nijmegen) 

Sanne Buursink-de Graaf (VVD Nijmegen) 

 

 

 

 



 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


