Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Sociaal Domein, gehouden op
dinsdag 5 februari 2019 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te
Breukelen.
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1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en geeft aan hoe de avond is
opgebouwd in commissie deel, een informatieve commissie en een woordvoerdersoverleg.

2.

Vaststellen van de agenda.
Hij inventariseert of er vragen zijn over de ter kennisname punten op de agenda. Dat is niet het
geval.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Zienswijze kaderbrief GGD.
De aanwezige partijen stemmen in met de kaderbrief en de zienswijze.

→

Kan als hamerstuk naar de raad van 5 maart 2019.

4.

Motie ‘Slim vertrouwen’ initiatief van PvdA, Streekbelangen, M2000 en Stichts Appèl.
De motie is al kort in hoofdslijnen besproken in de gemeenteraad van 18 januari 2019. Daar is
afgesproken dat deze motie in deze commissie wordt besproken.
De Pvda als mede-indiener geeft aan dat Het Stichts Appèl de motie ook ondertekent naast de 3
indieners.
Het college van B&W heeft een memo als toelichting op de motie bijgevoegd. Dit memo is
bijgevoegd omdat het presidium dit heeft gevraagd.
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PvdA vindt het memo niet aansluiten bij de inhoud van het dictum en is daarom niet effectief bij
deze motie.
Het uitgangspunt voor motie zijn nieuwe gemeentelijke regels waar de rechten en plichten staan
voor het recht op een uitkering. Centraal staat hoe werkzoekenden positief kunnen worden
gemotiveerd en niet worden benaderd vanuit de gedachte van straffen of kortingen opleggen.
Veel waarde wordt gegeven aan het 4-jarig wetenschappelijk onderzoek van RUG dat
concludeert dat hard aanpak bij het niet naleven van regels niet werkt. Positief wordt gekeken
naar de gemeente Assen die veel bevindingen uit dit onderzoek (RUG) heeft overgenomen.
De indieners denken dat deze motie aansluit bij het coalitieakkoord en coalitiewerkprogramma.
CU/SGP vraagt of de noodzaak is om deze motie in te dienen en vraagt:”Wordt er al niet zo
gewerkt binnen Werk&Inkomen?”. Het memo geeft aan dat er al maatwerk is. De film en het
wetenschappelijk onderzoek is motiverend. De CU/SGP wil niet dat de gemeente te betuttelend
optreedt naar een grote groep en dat maatwerk goed voor die niche die dit echt nodig hebben.
PVV: wat wordt in het memo met begrijpelijke taal bedoeld?.
Er vindt een commissie brede gedachtenwisseling plaats tussen de fracties en de indieners van
de motie wat onder begrijpelijke taal is en of hier alleen Nederlands onder wordt verstaan.
Tevens worden meningen gedeeld of brieven in buitenlandse talen moeten worden verstuurd
naar inwoners.
CDA: is het niet oneens met de punten in de motie, maar vraagt of de benadering op dit
gedetailleerde niveau moeten worden uitgevoerd via een motie. De gemeenteraad stelt de
kaders en het college is voor de uitvoering. De motie is zeer detailistisch en vraagt zich af of dit
de taak is van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld ten aanzien van begrijpelijke taal op specifieke
plaatsen en het betrekken van maatschappelijke organisaties.
Lokaal Liberaal: Je kunt er niet tegen zijn, maar kijkt kritisch naar het dictum. Ze stellen voor om
punt 2 (betrekken maatschappelijke organisaties) uit de motie te halen. Welke maatschappelijke
organisaties betrek je hierbij en hebben deze iets te zeggen over de brieven van de Gemeente
Stichtse Vecht?. Sympathieke motie en vragen om de indieners de geest wat minder op punten
en komma’s op te stellen.
Stichts Appèl: vinden het een goede motie en geven steun aan de motie. Ze zijn van mening dat
er geen maatwerk wordt geleverd door Werk&Inkomen. Dit is verduidelijkt met een praktijk
voorbeeld.
Streekbelangen: Mede-indiener van de motie. Ze willen meer vorm geven aan het preventief
handelen om te voorkomen dat mensen nog verder in de put komen. De praktijk geeft aan dat
de uitvoering niet altijd effectief gaat. Daarom is men benieuwd naar de aanpak naar aanvragers
die echt hulp nodig hebben, de hulp ook krijgen en dat degenen die misbruik maken van
regelingen worden aangepakt.
VVD: Eens met het uitgangspunt voorkomen is beter dan genezen en gaat voor eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. De VVD onderschrijft hoe de bevindingen uit het RUG
rapport kunnen worden toegepast in SV. Wanneer de punten 1,2,3 en 5 meer kaderstellend
worden gesteld is de VVD bereid de motie te steunen. De VVD wil weten of de punten 2,3 en 5
al worden toegepast in SV?
GL: Vindt dat punt 4 de basis vormt van de benadering van een inwoner. Vanuit vertrouwen en
niet vanuit wantrouwen. Dit is de grondhouding en de punten 1,2,3 en 5 zijn daar een uitwerking
van. Ze stellen voor om de uitvoeringstechniek uit Assen over te nemen. Als de andere punten
in een toelichting worden meegenomen, wil GL binnen de fractie bespreken of dit een steun aan
de motie oplevert.
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Maarssen2000: denkt op basis van de inbreng van de fracties dat de motie ingediend kan
worden met aanpassingen die door verschillende fracties worden aangegeven. Hierdoor
ontstaat er een breed draagvlak.
Wethouder Veneklaas antwoordt:
Ze is blij met dit debat en uit de motie blijkt een grote mate van betrokkenheid, maar ook een
grote mate van gedetailleerdheid. Ze gaat in op het dictum van de motie omdat de commissie
hier de meeste aandacht aan gaf.
Antwoorden en toezeggingen:
• Reminder sturen voorafgaand aan een afspraak: Momenteel gebeurd dit al bij afspraken voor
de afdeling Burgerzaken. Dit zal ook voor het Sociaal Domein gaan gelden met als
voorwaarde dat het telefoonnummer bekend moet zijn om een herinnering te versturen
• Het Programma Duidelijke Taal op B1 niveau (B1= eenvoudig Nederlands, actief taalgebruik
en korte zinnen) wordt momenteel gemeentebreed bij alle afdelingen uitgerold. Uitleg van B1
niveau met een lezerspanel die brieven gaan toetsen. Dit panel moet nog worden ingericht.
De Hulpgids Stichtse Vecht wordt op taalgebruik geactualiseerd.
• Momenteel worden bij alle uitgaande brieven voor een aanvraag, informatie over de OCO
(Onafhankelijke Cliëntondersteuner) meegestuurd. De aanvragers moeten zelf de OCO
benaderen omdat het onafhankelijk is en verplichting is niet mogelijk. Tevens zal de
wethouder onderzoeken hoe meer op het inzetten van een OCO kan worden gewezen.
Tevens is ze voorstander dat ook bij inwoners die al langer een uitkering ontvangen, de OCO
onder de aandacht te brengen.
• Naast de toepassingen van het onderzoek in de gemeente Assen en informatie van recent
onderzoek wil ze ook goede voorbeelden van andere gemeentes meenemen.
• Preventie heeft de eerste aandacht zoals in de integrale nota Sociaal Domein staat en er is al
handhaving, maar het beleid wordt in Q3 2019 opgepakt.
• Website: Alle verordeningen en locale regelgeving die actueel zijn staan op de website en
deze worden bekeken op het gebruik van begrijpelijke taal. De afstemmingsverordening
wordt geplaatst in begrijpelijke taal.
• Wethouder vindt een motie niet nodig omdat veel van de gevraagde aanpassingen worden
opgepakt in de lerende organisatie van professionals. Ze doet een oproep om nader in
gesprek te gaan om tot het resultaat te komen op de punten die in de motie worden
genoemd. De wens is immers om niet tot handhaving te komen.
Toezegging: de website bekijken op gebied van begrijpelijke taal en de locale regelgeving en andere
wetgeving toetsen op actualiteit.
De indieners van de motie zijn blij met antwoorden van de wethouder. Specifiek met het
versturen van de sms toepassing en de aanpassing van de brieven. Ze willen de visie uit het
recente onderzoek van de RUG in de uitvoering bij de Gemeente Stichtse Vecht laten
terugkomen.
 De motie en het dictum worden door de 4 indieners aangepast.
 Een aangepaste motie komt terug in de Raad van 5 maart.
→

Hierna rond de voorzitter de bespreking af. PvdA, Streekbelangen, M2000 en Stichts Appèl
willen de aangepaste motie indienen in de Raad.

Ter kennisname:
a. Cliënt ervaringsonderzoek Wmo.
Is voor kennisgeving aangenomen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 20.45 uur.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.06-02-2019
GJM
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