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Reactiematrix n.a.v. advies Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 
Betreft: Advies afstemmingsverordening Stichtse Vecht 2018 
Datum: 30 mei 2018  

 
Nr Opmerking/advies Reactie 
1 Op het moment dat sprake is van nalatigheden en/of ongewenste 

gedragingen moet niet worden overgegaan tot maatregelen voordat de 
betreffende inwoners uitgebreid persoonlijk gehoord is en, zoveel mogelijk 
objectief, gebleken is dat de gedraging inderdaad daadwerkelijk verwijtbaar 
is. 

Het college neemt dit advies over. Bij maatregelwaardig gedrag wordt een inwoner altijd 
gehoord (zie art. 4). Daarnaast wordt het besluit altijd getoetst door een 
kwaliteitsmedewerker zodat de objectiviteit van het besluit gewaarborgd blijft.  
 

2. Naast het horen van de betrokken inwoner beveelt de Adviesraad ook aan 
om voorafgaand aan het opleggen van een maatregel contact te zoeken 
met alle hulp- en/of dienstverlenende instanties die het betrokken 
huishouden bijstaan. Dit om te voorkomen dat het opleggen van een 
financiële maatregel leidt tot problemen op het terrein van de andere 
betrokken instanties zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg, de reclassering, de 
GGZ, schuldhulpverlening, beschermingsbewind, etc. 

Het college neemt dit advies gedeeltelijk over. Binnen de gemeente wordt nu in enkele 
gevallen contact gezocht met andere (interne) afdelingen. Wij werken aan een 
verbetering van deze communicatie, zodat een maatregel de problemen van de 
belanghebbende niet verder vergroot bij andere afdelingen. Daarentegen wordt dit 
contact niet gelegd met externe organisaties in verband met de privacy van klant, zie 
hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 

3. Als er sprake is van daadwerkelijk verwijtbare gedragingen is het ook uw 
bevoegdheid, om op grond van artikel 2 lid 2 van de verordening niet over 
te gaan tot financiële maatregelen maar het bij een waarschuwing te 
houden 

Het college neemt dit advies over. 
 
 

4. Mocht een waarschuwing onvoldoende ‘straf’ zijn voor de gedraging dan 
kan u overwegen om in plaats van een financiële maatregel een sociale 
maatregel op te leggen: een periode helpen in het Buurthuis, bijstand 
verlenen in een verpleeghuis, helpen bij de groenvoorziening en/of andere 
soortgelijk activiteiten. Bijkomend voordeel van deze creatieve vorm van 
het opleggen van een sociale maatregel kan zijn dat dit ook een meer 
‘activerend’ effect heeft, 

Het college neemt dit advies niet over. De geüniformeerde verplichtingen met 
betrekking tot arbeidsinschakeling en maatregelen zijn bij wet vastgelegd en worden 
overgenomen in de verordening, zie hoofdstuk 3 van de verordening. Daarnaast wordt 
onbetaalde arbeid gezien als instrument voor arbeidsinschakeling en tegenprestatie 
voor bijstandsgerechtigden voor het ontvangen van een uitkering en kan daarom niet 
dienen als “straf”. 
 

5. De Adviesraad adviseert om voor het opleggen van maatregelen en/of het 
weigeren van voorzieningen altijd eerst zorgvuldig integraal de situatie van 
het huishouden in kaart te brengen en de volledige context mee te wegen. 

Het college neemt dit advies niet over, omdat maatregelwaardig gedrag op een 
objectieve manier getoetst moet worden. Het college kan wel afzien van het opleggen 
van een maatregel als voor de belanghebbende onaanvaardbare consequenties 
zouden optreden (zie art. 5 lid 2), bijvoorbeeld bij ernstige sociale en/of financiële 
gevolgen voor belanghebbende en/of diens gezien. 
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6. Voor de volledigheid wijst de Adviesraad er nog op dat de voorliggende 
verordening er in de ogen van de Adviesraad vooral is om zo weinig 
mogelijk te worden toegepast. Sterker nog: op de het moment dat er ten 
aanzien van een inwoner wordt verwezen naar deze verordening dan 
betekent dit dat er in het voorgaande traject iets serieus is misgegaan in de 
relatie tussen de gemeente, lees: de trajectbegeleider en/of 
verantwoordelijk ambtenaar, en de betrokken inwoner. In de regel leidt het 
opleggen van straf niet tot het verbeteren van deze relatie en de 
Adviesraad meent dan ook dat met dit laatste uiterst terughoudend en 
zorgvuldig moet worden omgegaan. 

Het college deelt de opvattingen van de Adviesraad. 
 
 

   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


