
 
 
 
 
 

 
 

Amendement 
 
Uitgangspunten ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik gemeente Weert 
Agendapunt 11 Beleidskader misbruik en oneigenlijk gebruik 
 
De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 22 maart 2023, 
 
Overwegende dat: 

 misbruik en oneigenlijk gebruik aangepakt moet worden; 
 gemeentelijke regels voor het verkrijgen van subsidies en toelagen steeds ingewikkelder 

worden; 
 het voor burgers en organisaties steeds moeilijker wordt alles correct in te vullen; 
 burgers vaak te goeder trouw handelen maar toch fouten maken; 
 het sanctiebeleid redelijk, billijk en proportioneel moet zijn; 
 de overheid de burger en organisaties met vertrouwen tegemoet moet treden; 
 de burger vertrouwen moet hebben in de overheid; 
 de burger en organisaties op een faire overheid moeten kunnen rekenen; 

 
 
Wijzigt het beleidskader ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik gemeente Weert als 
volgt: 

 Voegt de aan dit amendement bijgevoegde uitgangspunten aan het beleidskader toe. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie van de PvdA Weert, 
Leon Heuvelmans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besluitvorming: aanvaard.  
  



Bijlage bij het amendement: Uitgangspunten ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik 
gemeente Weert 
Agendapunt 11 Beleidskader misbruik en oneigenlijk gebruik.  d.d. 22 maart 2023 
 
Uitgangspunten ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik gemeente Weert 
 
De overheid is er voor de burgers, de organisaties en de samenleving. Zij dient deze met vertrouwen 
tegemoet te treden. Zo wil de gemeente Weert de burger en de organisaties ook tegemoet treden.  
 
Oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen moet worden bestreden. De overheid moet daarvoor 
maatregelen treffen om misbruik tegen te gaan.  
 
Wil de burger vertrouwen hebben in de overheid dan zal de overheid de burger ook met vertrouwen 
tegemoet moeten treden en hen fair behandelen.  
 
Bij het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik worden dan ook de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
 
1. Te goeder trouw. 
De regelgeving is voor veel burgers vaak ingewikkeld en daardoor kunnen onbedoeld fouten 
worden gemaakt zonder kwade bedoelingen of opzet. Mensen hebben dan te goeder trouw 
gehandeld en het sanctiebeleid zou daar rekening mee moeten houden en mensen niet bestraffen 
wanneer er te goeder trouw is gehandeld. 
 
2. Proportionaliteit.  
Het sanctiebeleid moet in verhouding staan tot de zwaarte van het misbruik. De wijze van 
terugvordering en de omvang van de sanctie moeten fair zijn. 
 
3. Redelijkheid en billijkheid. 
Het sanctiebeleid moet enerzijds misbruik aanpakken, maar anderzijds moet de overheid daarbij wel 
handelen als een betrouwbare overheid die er voor burgers en de samenleving is. Wanneer sprake is 
van misbruik of oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen moet het sanctiebeleid redelijk en 
billijk zijn. Dit wil zeggen dat een opgelegde terugvordering en sanctie door de burger of 
organisatie die ermee te maken heeft als fair wordt ervaren. Maar ook dat de terugvordering en 
sanctie niet tot onredelijke problemen leidt voor de burger die in geen verhouding staan tot de 
omvang van het misbruik.  
 
 


