
SP Afdeling Weert 

Herenstraat 356 

6004 XM Weert 

31-03-2021 

 

Geacht college van burgemeester en wethouders, raadsleden en commissieleden van de gemeente 

Weert, 

Op maandag 29 maart jl. stond er een artikel in Dagblad de Limburger over een fout van 

verschillende gemeenten bij het innen van schulden van haar inwoners. Door deze fout is er bij 

bijstandontvangers meer geld in beslag genomen dan wettelijk is toegestaan. 

Het desbetreffende artikel is te vinden via: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210329_91671359 

De SP maakt zich ernstig zorgen over de situatie van deze gedupeerden, en vraagt zich af of dit ook in 

Weert afspeelt. Hierom heeft de SP onderstaande vragen.  

1. Wat is uw reactie op het bericht ‘Ruim 10.000 ontvangers bijstand de dupe van fout bij 

gemeenten’? 

2. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zou regelen dat deurwaarders hun schuldenaren nooit 

met een te laag inkomen achterlaten, hoe kon dit zo verkeerd gaan?  

3. Hoeveel mensen zijn in de gemeente Weert gedupeerd? 

4. Is er zicht op in hoeverre deurwaarders daadwerkelijk het te veel geïnde geld terug storten naar de 

gedupeerden? 

5. Gaat u regelen dat alle gedupeerden hun geld terugkrijgen en/of niet meer hoeven af te dragen de 

komende maanden om de schade in te lopen? 

6. Kunnen er nog meer fouten zitten in de berekening van de beslagvrije voet en zo ja, hoe komen 

deze aan het licht? 

7. Bent u bereid te onderzoeken welke problemen er zijn met de berekening van de nieuwe 

beslagvrije voet en dit met uw raad en de betrokken inwoners te delen? 

8. Gaat u actief mensen opsporen waarbij de berekening mogelijk foutief is geweest? 

9. Waar kunnen mensen zich melden als zij vermoeden dat de beslagvrije voet verkeerd wordt  

berekend?  

10. Gaat u het betrokken ministerie eisen, een leidende rol op zich nemen om te zorgen dat 

problemen centraal gemeld worden en dat gecontroleerd wordt dat problemen structureel worden 

opgelost? 

11. Wilt u deze vragen, gezien de prangende problematiek, met spoed beantwoorden? 
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