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College van Burgemeester en Wethouders van Weesp
Ter attentie van de heer H. Tuning
Postbus 5099
1380 GB Weesp

Betreft: Advies inzake handhavingverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Weesp 2017.

Weesp, 10 november 2017

Geachte heer Tuning,
Hierbij ontvangt u ons advies inzake de handhavingverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
Weesp 2017
Wij hopen met onze opmerkingen en suggesties bij te dragen aan een rechtvaardige uitvoering van
de Participatiewet.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Weesp,

H.G. Blaauwbroek
Voorzitter

CC:

mw. A. van Dril, dhr. W. Top

www.weesp.nl/Adviesraadsociaaldomein
E: Adviesraadsociaaldomein@weesp.nl
Datum

10 november 2017

Wethouder

Herman Tuning
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Angela van Dril
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Naam dossier

Afstemmingsverordening Participatiewet,
IOAW en IOAZ Weesp 2017

Deadline advies

onbekend

Status

Voor

Ter kennisname
Ongevraagd advies
Gevraagd advies

X

College van B&W

X

Gemeenteraad

X

Algemeen
De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van de handhavingverordening, IOAW en IOZA
Weesp 2017 en de bijbehorende toelichting.
De Handhavingsverordening is in vooral algemene termen opgesteld. Daarmee ontstaat er veel
ruimte voor de beleidsuitvoering in de praktijk.
De Adviesraad mist de focus die nodig is om uitvoering te geven aan de ‘cultuuromslag’ die nu
voltooid moet worden in de ‘transformatiefase’, zoals dat wordt beschreven in de onderliggende
beleidsnota’s. De omslag van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken moet betekenen dat
de werkwijze bij de uitvoering wordt afgestemd onder meer op de materiele, de geestelijke en de
maatschappelijke mogelijkheden van de individuele cliënt.
De procedures en de communicatie daarover moeten voor de cliënt begrijpelijk en in redelijkheid
uitvoerbaar zijn. Afgezien van gebruiksgemak voor beide partijen geeft deze werkwijze ook de
grootste kans op gebruik van de regelingen zoals dat bedoeld is.
Handhaving moet vooral gaan over preventie.
Preventie (van verkeerd gebruik) doe je vooraf en is effectief. Controleren en straffen doe je achteraf
en is ineffectief, maar helaas ook soms onvermijdelijk.
Doel moet zijn de uitvoering zo in te richten dat ieder die recht heeft op een uitkering die uitkering
ook krijgt, en dat door een op de cliënt afgestemde aanpak de kans op onjuistheden tot veen
minimum beperkt wordt.
De Adviesraad adviseert om bovenstaande duidelijker in het betreffende Artikel van de verordening,
dan wel in de Toelichting, aan te geven.
Artikel 5 Werkwijze
De Adviesraad Sociaal Domein ondersteunt het uitgangspunt van ‘hoogwaardig handhaven’. Waar in
de werkwijze wordt gesproken over een viertrapsraket van samenhangende activiteiten is de
Adviesraad benieuwd naar de concretisering van de eerste twee treden: het vroegtijdig informeren
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en het optimaliseren van de dienstverlening. Dit vergt een klantgerichte cultuur en een zekere mate
van handelingsvrijheid.
De Adviesraad adviseert om deze concretisering in de toelichting op het artikel op te nemen.

Handtekening voorzitter

H.G. Blaauwbroek
Adviesraad Sociaal Domein Weesp

