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Geachte heer Weenk, 

 
 Z01AE781189 

 

Graag willen wij reageren op uw advies Handhavingsbeleid en Handhavingsverordening van 13 
november 2015. 
 
Wij zijn blij dat u zich kunt vinden in de algemene uitgangspunten om te komen tot een aanpak van 
handhaving door een mix van preventieve en repressieve activiteiten, waarbij het accent ligt op 
preventie. Wij ondersteunen uw visie om de doelgroep van de Participatiewet te benaderen op basis 
van mogelijkheden en niet op basis van beperkingen. 
 
U heeft aangegeven meer inzicht te willen op welke wijze de afgelopen periode de instroom is 
beperkt, de uitstroom is gerealiseerd en de wijze van repressie is  veranderd. Om hier antwoord op 
te kunnen geven vraagt een bredere analyse dan in het kader van het komen tot een 
handhavingsbeleid is gedaan. Wel kan verwezen worden naar de periodieke rapportages die 
plaatsvinden met betrekking tot de uitvoering van Sociale Zaken zoals in de begrotingsrapportages 
en de jaarrapportages. 
 
Momenteel wordt een uitvoeringsbeleidsplan Handhaving voorbereid. Daarbij zullen we uw 
opmerking betrekken om expliciet de samenwerking tussen de handhavingspecialisten, het Sociaal 
Wijkteam en andere betrokkenen te beschrijven. 
Uw opmerkingen om terughoudend te zijn met maatregelen voor de burgers waarvan de fraude niet 
duidelijk verwijtbaar is en om naast de inzet op digitale analyses ook op persoonlijk contact, 
onderschrijven wij en is onderdeel van het voorgestelde beleid.  
 
Wij danken u voor uw uitgebrachte advies. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 
 
 
 
gemeentesecretaris   burgemeester 
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