
Van: Breukelman, Else  
Verzonden: maandag 17 december 2018 20:59 
Aan: 'Riette Habes' <helm0312@kpnmail.nl> 
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: RE: Technische vragen PvdA en Maarssen 2000 nav afstemmingsverordening 
 
 
 
Beste Riëtte, 
 
Hierbij een (laatste) reactie op de vragen die gesteld zijn ten aanzien van de afstemmingsverordening.  
 
Prettige avond en met vriendelijke groet, 
 
Else  
 
 
Dag Else, 
 
Inderdaad zeer verhelderend. Heel blij mee, Toch blijft het antwoord wij kiezen voor maatwerk niet de 
lading te dekken.  
 
Vraag 1:  
 
Wordt er in de praktijk door de afdeling "gekalibreerd", wat zoveel betekend als het anonimiseren van 
een casus om te kijken of de professionals eenduidig tegen een casus of oplossingsrichting aankijken. 
Dat reikt verder dan het 4 ogen principe. 
Zijn er op de afdeling onder collega's afstemmingsoverleggen alvorens een mogelijke strafoplegging 
volgt. 
 
Antwoord 1:  
Naast het 4 ogen principe kunnen de consulenten gebruik maken van casusoverleg.  
Ten aanzien van het maatwerk vs nadere voorschriften heeft het college het standpunt en de visie 
erachter nader toegelicht. Het ministerie heeft ervoor gekozen om in de wet vast te leggen dat ten 
aanzien van een aantal strikte handhaving moet plaatsvinden en dat er een maatregel van 100% 
toegepast moet worden indien deze verplichtingen niet nagekomen worden. Voor veel gemeenten is 
de naleving hiervan lastig: wat bijvoorbeeld als de verplichtingen niet helemaal niet, maar 
onvoldoende nagekomen worden? Gemeenten hebben behoeften om maatwerk toe te kunnen 
passen, dit is ook de reactie van Divosa en VNG, en wij sluiten ons hier bij aan, reden waarom ervoor 
gekozen is om binnen de regels ruimte over te laten voor zoveel mogelijk maatwerk. 
 
Vraag 2:  
De verordening hanteert maximale grenzen, daarbinnen is er vrijheid om niet de maximale straf op te 
leggen. Zijn daar uitvoeringsvoorschriften voor? 
Bij de 1e categorie is de boete opgehoogd tot 10%, hier zou men ook kunnen kiezen voor 5%. Wat wil 
de gemeente bereiken met 10%? 
 
Antwoord 2: 
Ten aanzien van de gekozen hoogtes van de maatregelen: er is gekeken naar de zwaarte van de 
gedraging en een opbouw in de percentages. 
 
Vraag 3:  
Bestaat er binnen de afdeling een checklist of test waarmee een medewerker eenvoudig kan 
vaststellen of aan alle mogelijke beperkingen van een inwoner gedacht is: on- of laaggeletterdheid, 
dyscalculie, laagbegaafdheid, angsten en depressies, verminderde toerekeningsvatbaarheid door 
trauma of langdurige armoedestand (zie onderzoek WRR) Kan de vakambtenaar verwijzen naar 
medische zorg, of een arboarts of ander testinstanties om meer zicht te krijgen op mogelijke 
voorliggende problematiek Hoe vaak verwijst het team Werk en inkomen naar partijen als Leef MD of 
SWT alvorens een mogelijke straf wordt opgelegd. 
 



Antwoord 3:  
Er is aandacht voor de achterliggende problematiek van de belanghebbenden: de aspecten die 
worden genoemd worden door de consulenten zo goed mogelijk in kaart gebracht, en spelen een rol 
bij het bepalen van een traject. 
 
Vraag 4:  
Hoe verhoud deze verordening zich tot de inlichtingenplicht. 
 
Antwoord 4:  
De beleidsregels hebben geen betrekking op het schenden van de inlichtingenplicht (dan gaat het 
over boetes), maar over het schenden van de arbeidsverplichtingen (en dan spreken we over 
maatregelen). 
 
Sorry Else, maar ik vind het oprecht lastig om zonder enig beleidskader en beoogde maatschappelijke 
effecten wel een verordening vast te stellen. Ik vind het dan ook echt jammer dat het beleidsstuk 
Handhaving, wat wat mij betreft echt moet inspelen op slim omgaan met inwoners (bron RUG 
onderzoek fraude) met voorbeelden uit de Assense praktijk, niet eerst op de agenda staat. 
Verordeningen zijn immers beleidsregels die voortvloeien uit visiedocumenten en kadernota's. De 
praktijk is dat we het nu in omgekeerde volgorde doen. Dat vind ik echt een gemiste kans. 
 
Vraag 5:  
Zou je in ieder geval tijdig met de raad een informatieve sessie kunnen inplannen, zodat wij met elkaar 
komen tot een mooi, duurzaam en voor de inwoner preventief beleid? 
 
Antwoord 5:  
Over het al dan niet organiseren van een informatieve sessie over het handhavingsbeleid zal de raad 
te zijner tijd een besluit nemen. 
 
Vraag 6: 
Voor wat betreft de suggestie om zelf teksten aan te leveren voor de website, wil ik het verzoek doen 
om juist de cliënten en de adviesraad sociaal domein vragen om advies. De gebruikers of 
gebruikersgroep zijn immers de ervaringsdeskundigen. Ik vind het dan ook relevanter om te vernemen 
wat zij graag aangepast zouden willen zien, of welke hulp apps er zijn om meer begrip over de materie 
te krijgen. Het is bekend dat inwoners vanuit het niks, maar door slechts 1 stapje in het proces niet 
goed te doorlopen zomaar ineens dakloos zijn. Het zelf willen oplossen, vooral anderen er niet mee 
lastig vallen, brengt inwoners in ongekend benarde posities. Door zorgen zijn mensen letterlijk in staat 
zichzelf van de regen in de drup te helpen en dat is wat Els van de PvdA en ik willen voorkomen. 
Vandaar als die vragen of deze verordening. 
 
Antwoord 6:  
We kunnen de Adviesraad Sociaal Domein wijzen op de mogelijkheid om suggesties voor 
tekstverbeteringen en –aanvullingen in te dienen via info@stichtsevecht.nl. 
 
Dank je wel, 
 
Riette 
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