
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad  

Algemene informatie 

 Onderwerp/vergaderstuk: Beleidsplan integrale handhaving sociaal domein 

 Vergaderdatum: 11 november 2020 

 Steller en fractie: Fleur Stip, Partij 18PLUS 

 Portefeuillehouder: L.J Franzen 

 Datum indiening vraag bij griffie: 10 november 2020 

 Datum ontvangst beantwoording college: 11 november 2020 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Is er de laatste 2 jaar een tevredenheidsonderzoek gedaan onder de gebruikers van de 

participatiewet? Zo ja wat is daarvan de uitkomst? Zo nee, bent u bereid dit te doen? 

Antwoord 1 

De afgelopen 2 jaar heeft er geen klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder kandidaten 

van de Participatiewet.   

Vraag 2 

Hoe komen de risicoanalyses, zoals genoemd op pagina 6, tot stand? 

Antwoord 2 

Hoe de risicoanalyses precies tot stand komen zal nog nader moeten worden uitgewerkt in een 

plan van aanpak. De risicoanalyses zullen gebruikt worden binnen de Wmo en Jeugdwet. Bij de 

Participatiewet gebruiken we di niet, omdat er direct contact is met de inwoners die de uitkering 

ontvangen. Bij risicoanalyses kan gedacht worden aan een risicoanalyse van aanbieders van 

maatschappelijke ondersteuning. Bronnen zoals signalen van inwoners, meldingen van 

calamiteiten, jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken, bedrijfsvoering informatie, signalen van de 

afdeling contractbeheer en het oordeel van de Wmo-toezichthouder kunnen een rol spelen bij de 

risicoanalyse.  

 



Vraag 3 

Houdt de gemeente van alle cliënten een dossier bij? En worden hier dan ook aantekeningen van 

de signalen, zoals genoemd bij reactief toezicht op pagina 6, genoteerd? 

Antwoord 3 

Als iemand een voorziening bij de gemeente aanvraagt, heeft deze persoon ook een dossier in het 

systeem van de gemeente. Dit is geen handhavingsdossier. Binnen het dossier van de 

belanghebbende kunnen verschillende werkprocessen worden aangemaakt. Bijvoorbeeld een 

werkproces aanvraag bijzondere bijstand (Participatiewet) of een werkproces mutatie als er een 

wijziging moet worden verwerkt. Ook kan er een werkproces handhavingsonderzoek worden 

aangemaakt. Dit gebeurt alleen als er een aanwijzing is om een handhavingsonderzoek te starten. 

In dit werkproces wordt gerapporteerd over de onderzochte situatie en de uitkomst daarvan.  

Vraag 4 

Er staat op pagina 9 bij de optimalisering van de dienstverlening dat het van belang is een 

gezamenlijke visie uit te dragen en eenduidig te zijn in de boodschap die we naar buiten brengen. 

Op welke manier gaat u dit doen? 

Antwoord 4 

Een eenduidige boodschap is van belang omdat het duidelijkheid schept. Zowel voor onze 

inwoners en aanbieders als voor onze medewerkers. Dit wordt gedaan door in gesprek te blijven 

met onze inwoners en aanbieders. Tijdens een aanvraag van een bijstandsuitkering worden alle 

rechten en plichten uitgelegd. Ook als iemand al een enige tijd een uitkering ontvangt blijven we in 

gesprek om te kijken of er mogelijk wijzigingen zijn.  

Bij de Wmo en Jeugdwet is het van belang dat onze aanbieders op de hoogte zijn van toezicht en 

handhaving. Alle aanbieders zijn reeds geïnformeerd over het aanstellen van onze toezichthouder. 

Daarnaast is het van belang om bij het aangaan van een contract duidelijk te zijn over de 

wederzijdse verwachtingen. Deze gesprekken worden gevoerd door de contractmanagers.  

Zo willen we aan de voorkant voorkomen dat er onrechtmatigheden ontstaan en is het voor 

inwoners en aanbieders duidelijk waar ze aan toe zijn.  

Vraag 5 

Er wordt op pagina 11 gezegd dat er klanttevredenheidsonderzoeken plaats kunnen vinden als 

indicator. Hebben deze dan al eerder plaats gevonden zodat de resultaten vergeleken kunnen 

worden? 



Antwoord 5 

Deze klanttevredenheidsonderzoeken worden binnen de Wmo en Jeugdwet periodiek uitgevoerd. 

Het is mogelijk om de resultaten met elkaar te vergelijken. De raad wordt hiervan middels de 

bestuursrapportage op de hoogte gehouden.  
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