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Betreft: Advies beleidsregels Participatiewet 2016.
- Beleidsregels verhaal,
- Krediethypotheek,
- Bestuurlijke boete Bbz 2004, IOAW en IOAZ 2016,
- Kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm
- Terugvordering
Geacht College,
De CMO kan geen concrete en zorgvuldige aanbeveling doen.
De CMO raad is schriftelijk en mondeling geïnformeerd over bovenstaande beleidsregels.
We hebben begrepen dat veel is vastgelegd in wetgeving en dat uitvoeringsregels mede
bepaald worden door landelijke regelingen en jurisprudentie. Ook dat er, vanwege de
wettelijke kaders, weinig speelruimte voor de gemeente is en dat er binnen deze kaders,
voor de burger van Voorst, volgens de ambtelijke medewerkers, redelijke keuzes gemaakt
worden.
We hebben ook begrepen dat:
- er voor de burger verbeteringen ontstaan met betrekking tot de beleidsregels
bestuurlijke boete, ingegeven door onevenredigheid tussen gedragingen en
boete;
- keuzes gemaakt kunnen worden vanuit een sociaal “Voorster” beleid.
De CMO is ook van mening dat de wijze waarop zij geïnformeerd wordt verbetering
behoeft. De aangeboden beleidsregels zijn, vanuit de optiek van de burger, moeilijk
leesbaar. We hebben begrepen dat de burger, wanneer hij/zij daarmee in aanraking komt,
mondeling geïnformeerd wordt door een medewerker die zelf de vertaalslag maakt van de
beleidsregels. Intern vindt afstemming plaats binnen casuïstiekbespreking. Er komt geen
vertaalslag op papier.
De CMO mist in deze een vertaalslag van de oude naar de nieuwe situatie. Vergelijk met
wat er in het verleden en in de toekomst wordt uitgevoerd is niet te maken. In het kader
van goede advisering een gemiste kans.
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Uit het gesprek blijkt dat de burgers niet actief geïnformeerd worden over de mogelijkheid
in aanmerking te kunnen komen voor kwijtschelding. De CMO is van mening dat, uit het
oogpunt van gelijke behandeling, de gemeente hierin een actieve rol dient te spelen.
De CMO verzoekt u om in voorkomende situaties een korte samenvatting of inleiding te
verzorgen waarmee inzicht wordt gegeven in de veranderingen en de door de gemeente
gemaakte expliciete keuzes. Dit, opdat wij in de toekomst tot een betere en zorgvuldige
advisering kunnen komen.
De CMO is uiteraard bereid tot een nadere toelichting en wacht uw reactie met
belangstelling af.

Hoogachtend,
F.W. van der Vegte,
Voorzitter.

Ton Janssen,
Secretaris
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