Motie: Slim vertrouwen

Aangenomen, de griffier

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 5 maart 2019

Gehoord de Commissies Sociaal Domein d.d. 27 november 2018 over de afstemmingsverordening en
gehoord de Commissie Sociaal Domein d.d. 5 februari 2019 over deze motie;

Constaterende dat:


Stichtse Vecht in haar hele sociale beleid kiest voor preventie van problemen.



Maatschappelijke organisaties aangeven tegen zaken aanlopen als o.a. ambtelijkheid van
brieven, laaggeletterdheid en stress door formuleringen in brieven.



Marc Hertogs (Professor van de Rijksuniversiteit Groningen) na langdurig onderzoek onlangs
met nieuwe wetenschappelijke inzichten kwam om ‘slim’ te handhaven op verplichtingen in
het kader van de Participatiewet, die door bijvoorbeeld Assen al worden toegepast.

Overwegende dat:


Een uitkering in het kader van de Participatiewet een absoluut minimum is om van te leven.



Kortingen op uitkeringen derhalve binnen de kortste keren (kunnen) leiden tot schulden.



Schulden een grote financiële impact hebben op de uitkeringsgerechtigde maar ook op de
gemeente en gemeenschap doordat dit kan leiden tot juist extra maatschappelijke kosten.



Wij een gemeente willen zijn die mensen aan hun verplichtingen houdt op een
rechtvaardige, kansrijke wijze waarbij stimulerende en ondersteunende maatregelen voorop
staan.



De gemeente al in gang heeft gezet brieven naar cliënten op B1 niveau te formuleren.



In Utrecht aanvullend positieve ervaringen zijn opgedaan met het laten meedenken van
belangenorganisaties over standaard uitgaande brieven.



Wij een lerende organisatie willen zijn die nauw samenwerkt met andere maatschappelijke
organisaties omdat je van elkaars expertise kan leren.



Landelijk kenniscentrum Stimulansz een trainingsaanbod heeft voor gemeenten op o.a. de
teksten in brieven die naar uitkeringsgerechtigden gaan.

Verzoekt het college om:


Stimulansz en/of Maatschappelijke organisaties die met uitkeringsgerechtigden werken mee
te laten denken over de teksten van standaard beschikkingen van Werk en Inkomen.



Na te gaan op welke wijze de inzichten uit het bovengenoemde recente onderzoek van
professor Hertogs geïmplementeerd kunnen worden binnen de afdeling Werk en Inkomen.



Hierover vóór 1 september 2019 met een notitie of een RIB naar de raad te komen en ter
kennisgeving op de agenda te zetten bij de commissie Sociaal Domein.

En gaat over tot de orde van de dag.

Breukelen, 2 april 2019

Ingediend door de volgende fracties:
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R. Habes

R. Roos

H. van Maanen

GroenLinks

E. Theunen

Toelichting: Een filmpje van het bovengenoemde onderzoek en de werkwijze in Assen is te volgen
via: Youtube op het onderwerp ‘Slimme Handhaving’. Zie: youtu.be/NP3jQrhGP84

