Cliënten Platform Minima
Weert

Gemeente Weert
Afdeling WIZ
T.a.v. mevr. M. Lambers
Postbus 950
6000 AZ Weert

Onderwerp: Advies "Handhavingsbeleidsplan Werk
lnkomen en Zorgverlening"
Weert, 27 juli 2OL6
Geachte mevrouw Lambers,

lnleiding
Via de mail ontvingen wij op 5 juni 20L6 het verzoek om advies uit
"Handhavingsbeleidsplan Werk lnkomen en Zorgverlening".

te brengen inzake het

Overleg en info
Wij hebben een nadere toelichting gekregen van de beleidsmedewerker van de afd. WIZ
over het betreffende handhavingsbeleidsplan tijdens onze reguliere vergadering op 17 juni jl.
Tijdens dit overleg werd ons verzocht om uiterlijk julite reageren, in verband met de
geplande behandeling in de gemeenteraad in september.
Juridische ontwikkelinsen
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een aantal uitspraken gedaan waardoor
aanpassing van de wet- en regelgeving noodzakelijk is. De gemeente Weert heeft zich
vooruitlopend op de aangepaste wet- en regelgeving geconformeerd aan de uitspraken van
de CRvB. Naar verwachting is dat de nieuwe wet- en regelgeving medio 2016 in werking gaat
treden. De verordeningen en beleidsregels worden hierna aangepast.
ln de afstemmingsverordening Participatiewet is opgenomen dat de gemeenteraad een
handhavingsbeleidsplan vaststelt over de gemeentelijke visie op handhaving en bestrijding
van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet.

Algemene opmerkingen
- Het is belangrijk dat de schaarse middelen die de gemeente kan inzetten ten behoeve van
degenen die ondersteuning nodig hebben, ook daadwerkelijk bij die mensen terecht komt
en dan is het eens te meer noodzakelijk dat deze middelen op een rechtmatige wijze
uitgegeven worden.
-ln de nieuwe toepassing wordt bij de boeteoplegging meer rekening gehouden met de
individuele omstandigheden van de betrokkene(n) en de mate van verwijtbaarheid.
-Wij zijn ingenomen met het feit dat de gemeente Weert heeft besloten de mogelijkheden
voor het opleggen van een waarschuwing heeft uitgebreid.
-De beleidsnotitie gaat uit van een integrale aanpak van dienstverlening en handhaving en
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veranker¡ng hiervan in de totale dienstverlening van de organisatie.
-Het verrichten van huisbezoeken dient zich naar onze mening te beperken tot die gevallen
waarin sprake is van gegronde redenen, er moet dan sprake zijn van concrete objectieve
feiten en/ of omstandigheden.
-Van groot belang is ook dat wordt ingezet op preventie door voorlichting en
dienstverlening, waarbij een open en transparante communicatie met de burger van
essentieel belang is.
-Om de handhavingte kunnen uitvoeren is het van eminent belang dat wordt ingezet op
desku nd igheidsbevordering van medewerkers.
-Bij het innen van rec¡diveboete verzoeken wlj u reken¡ngte houden metfinanclële en
persoonlijke omstandigheden van betrokkenen. Zo moeten woonlasten betaald kunnen
worden ter voorkoming van uithuiszetting, zeker als er sprake is van inwonende kinderen.

Advies
Wij zijn blij met een integrale aanpak van de dienstverlening en handhaving en wel zodanig
dat deze ingebed is in de organisatie met aandacht voor deskundigheidsbevordering op het
gebied van de aanpak en uitvoering van het handhavingsbeleid.
Van groot belang is een goede communicatie naar cliënten omtrent rechten en plichten.
Het boeteregime is versoepeld en er is ruimte voor maatwerk als gevolg van financiële en
persoonlijke omstandigheden van cliënten.
Met in achtneming van de bovenvermelde opmerkingen kunnen wij instemmen met de
uitgangspunten van de beleidsnotitie en zien de aanpassing van de verordening en
beleidsregel als gevolg van de komende wetswijziging, tegemoet.
Wij vertrouwen u hiermede ons advies tijdig ter kennis te hebben gebracht.
vriendelijke groet,
Namens het CPM,
M et

J.H.W.H. Smeets, voorzitter
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