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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de PvdA 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 18 januari jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA (conform artikel 33 

RvO) over de consternatie naar aanleiding van de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, de 

Participatiewet en de “Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving” door 

Nederlandse gemeenten. In deze brief reageren wij op uw vragen. 

 

1. Hoe interpreteert het college de wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW? 

Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking 

getreden. Hieraan ligt onder meer ten grondslag de solidariteitsgedachte. Burgers mogen er van uit 

gaan dat alleen mensen die recht hebben op een uitkering deze ontvangen. Dit is nodig om 

draagvlak voor de sociale voorzieningen te behouden. Is sprake van fraude wordt de uitkering 

teruggevorderd en moet er een boete opgelegd worden. De menselijke maat staat hierin (voor 

zover de wet dit toelaat) centraal en we passen het proportionaliteitsbeginsel toe. Een vergissing is 

natuurlijk geen fraude. Wij interpreteren de wet niet letterlijk maar handelen in de geest van de 

wet. Hierin zouden we nog een stap verder willen gaan om maximaal maatwerk te kunnen leveren 

maar de wet begrenst onze mogelijkheden hiertoe. 

Het college onderschrijft wel dat fraude bestreden moet worden. 

 

2. Heeft het college op deze wet eigen beleid? 

Ja. 

 

3. Zo ja, hoe geeft de gemeente uitvoering aan die wet? 

De inzet van het college is er op gericht om fraude te voorkomen. Het onderzoek bij de aanvraag is 

daarom zeer zorgvuldig. 

Daarnaast wordt fors ingezet op een goede voorlichting en dienstverlening. Een goede preventie 
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voorkomt fraude. 

In het beleid is maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de wet biedt om de 

menselijke maat toe te passen. We kijken naar de individuele omstandigheden. In de bestrijding 

van fraude passen we het proportionaliteitsbeginsel toe. Toch leidt dit niet in alle gevallen tot een 

rechtvaardig besluit omdat de wettelijke regels zich hier tegen verzetten. Maar we hebben wel het 

nodige gedaan om (daar waar dit kan) de ruimte op te zoeken voor een redelijker wetstoepassing. 

Het college heeft een aantal jaren geleden onder meer het giftenbeleid vastgesteld. Hierin staat 

welke giften in ieder geval vrijgelaten worden. Als iemand bijvoorbeeld af en toe boodschappen 

krijgt is dit in ons beleid een gift die vrijgelaten wordt en het is dus geen inkomen dat gekort wordt 

op de bijstand. Dit hoeft niet gemeld te worden. Hierdoor voorkomen we boetes. Het giftenbeleid 

geeft aan wat in ieder geval kan en mag naast de bijstand. Zie paragraaf 3.2 van de Beleidsregel 

Participatiewet, IOAW en IOAZ 

(https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Midden-

Groningen/635395/CVDR635395_1.html).  

 

Als het niet in het giftenbeleid past moet individueel afgewogen worden of dit een middel is voor 

de bijstand dat al dan niet gekort moet worden. Op basis hiervan is enkele weken geleden nog 

afgewogen dat de vergoeding in verband met de kindertoeslag affaire wordt vrijgelaten ongeacht 

het bedrag. Dit is onder meer gecommuniceerd in de Nieuwsbrief voor de mensen met een 

bijstandsuitkering in Midden-Groningen. 

Verder heeft het college onder meer in de Beleidsregel Participatiewet, IOAW en IOAZ vastgelegd 

dat onze gemeente de vergoeding voor aardbevingsschade (van welke aard en hoogte dan ook) 

vrijlaat. 

Voor auto’s geldt ook een extra vrijlating van bijna 6.000 euro. Wij zien een auto tot deze waarde 

als een normaal gebruikelijk goed. Dit betekent dat het inruilen van een auto tot deze waarde niet 

gemeld hoeft te worden. Volgens de letter van de wet moet dit door gegeven worden omdat het 

invloed heeft op het vermogen. Door het beleid zo te beschrijven voorkomen we dit. 

 

Als de wet niet al te letterlijk wordt geïnterpreteerd maar in de geest van de wet, biedt de wet 

meer ruimte voor de menselijke maat en kan de gemeente voorkomen dat sommige zaken als 

fraude wordt gezien door duidelijkheid te scheppen wat wel of niet kan. 

Het college heeft verder ook ingezet op de “omgekeerde toets”. Hierin wordt een wetsregel gezien 

als een instrument om een doel te bereiken en wordt gestuurd op het doel in plaats van een 

letterlijk uitleg van de regel. 

Ondanks dat het maximaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheden van de wet, leidt dit volgens 

het college in sommige situaties nog steeds tot onevenredige sancties bij overtreding van de 

inlichtingenplicht. Het college is dan ook van mening dat de wet aangepast moet worden zodat nog 

beter ingespeeld kan worden op de individuele situatie. 

 

4. Hebben we in onze gemeente voorbeelden, zoals die in de gemeente Wijdemeren aan de 

orde zijn? 

Het college heeft een giftenbeleid vastgesteld (zie hierboven). Op basis hiervan wordt het af en toe 

ontvangen van boodschappen vrijgelaten en dus niet gekort als inkomen. Er zijn hiervan dan ook 

geen voorbeelden in onze gemeente. 

 

 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Midden-Groningen/635395/CVDR635395_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Midden-Groningen/635395/CVDR635395_1.html
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5. Zo ja, wat doet het college voor deze mensen? 

Dit is niet van toepassing in Midden-Groningen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


