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Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Definitie vragen 

 Welke definitie van fraude wordt gehanteerd? 

 Welke definitie van ‘verwijtbare gedraging’ wordt gehanteerd? 

 Welke definitie is er van (Art 12) ‘tekortschietend besef’ ? 

 Hoe worden deze begrippen in de praktijk gehanteerd in licht van het rapport ‘Weten is nog 

geen doen’, laaggeletterdheid en licht verstandelijke beperkten? 

Antwoord 1 

 Definitie fraude: zie artikel 1 lid 1 onder d handhavings- en afstemmingsverordening.  

 De verwijtbare gedragingen worden genoemd in artikel 14, 15,16, 20 en 21  van de 

handhavings- en afstemmingsverordening en in artikel 18 van de Participatiewet. 

 Tekortschietend besef: Zie hiervoor artikel 18 lid 2 Participatiewet 

 In de praktijk zullen deze begrippen altijd aan een belanghebbende worden uitgelegd in een 

gesprek. Daarbij zal ook altijd gekeken worden naar de mate van verwijtbaarheid.  

 

  



Vraag 2 

Worden klanten preventief geïnformeerd over wat sociaal rechercheurs wel of niet mogen bij 

(onaangekondigd) huisbezoek en bevragen van buren? Waarom wel/niet? 

Antwoord 2 

Binnen de BAR-organisatie zijn geen sociaal rechercheurs in dienst. De bevoegdheid om als 

toezichthouder binnen de Participatiewet op te treden ligt bij de klantmanagers en de handhavers 

voor de Participatiewet. Er wordt altijd zeer duidelijk aangegeven wat de rechten en plichten zijn 

tijdens een (onaangekondigd) huisbezoek. Dit wordt gedaan nog voordat de woning wordt 

betreden. Inwoners dienen hiervoor een ‘informed consent’ te tekenen. Bij een buurtonderzoek 

zijn wij niet verplicht om inwoners hier vooraf over te informeren. Een buurtonderzoek mag zonder 

toestemming van een inwoner worden uitgevoerd als hier aanleiding voor is 

Vraag 3 

Wilt u het Protocol ‘inzet thuisbezoek’ naar de raad sturen? Graag toelichten  

Antwoord 3 

Zodra het nieuwe protocol huisbezoeken door het college is vastgesteld, zal de raad hierover 

worden geïnformeerd.   

Vraag 4 

Zijn de sociaal rechercheurs in Dienst van Ridderkerk, de BAR-organisatie of ingehuurd? Als ze 

ingehuurd zijn op welke basis? 

Antwoord 4 

Er zijn geen sociaal rechercheurs in dienst van de BAR-organisatie of door de BAR-organisatie 

ingehuurd.  

Vraag 5 

Wilt u het gedragsprotocol Sociaal Rechercheurs ter kennisgeving aan de raad sturen? Graag 

toelicht 

Antwoord 5 

Er is geen gedragsprotocol sociaal rechercheurs.  

Vraag 6 

 Mogen klanten nog steeds zelf met een voorstel komen voor een tegenprestatie?  

 Waarom wel/niet? 



Antwoord 6 

Als kandidaten met een goed voorstel komen voor een tegenprestatie dat aan de voorwaarden 

voldoet, is er geen reden om dit af te wijzen.  

Vraag 7 

Op welke wijze wordt omgegaan met disputen over de tegenprestatie waarbij cliënt en 

klantmanager niet op een lijn zitten?  

Antwoord 7 

Het uitgangspunt is om een vrijwilligersplek te vinden waar de kandidaat zich prettig bij voelt. Een 

klantmanager dient te beoordelen of deze plek aan voorwaarden voldoet. Enerzijds is het de taak 

van de gemeente om er voor te zorgen dat iemand duurzaam kan participeren. Anderzijds dient 

de kandidaat zich bewust te zijn van zijn plichten en de voorwaarden voor een vrijwilligersplek.  

Door met elkaar in gesprek te gaan is er in de praktijk nog niet voorgekomen dat er uiteindelijk 

geen oplossing wordt gevonden. De oplossing kan per casus verschillen.  

Vraag 8 

 Hoe monitort de gemeente of en zo ja hoe groot de schuld is die ontstaat na het opleggen van 

een boete? 

 En welke inzet is er om problematische schulden te voorkomen? 

Antwoord 8 

 De vordering die ontstaat door het opleggen van een boete of maatregel wordt door de 

gemeente gemonitord. De vordering wordt niet in een keer geïnd, maar kan in termijnen 

worden afgelost. Hierbij kan er rekening gehouden worden met de persoonlijke 

omstandigheden van belanghebbende.  

 Zie antwoord op bovenstaande vraag  

Vraag 9 

Veel verordeningen worden gemaakt op basis van een modelverordening van VNG.  

Kunt u aangeven in welke artikelen een keuzemogelijkheid zat en waarom u voor deze formulering 

heeft gekozen?  

Antwoord 9 

Bij de stukken is een wijzigingsdocument toegevoegd. Op basis van de wet, de modelverordening 

van de VNG en jurisprudentie zijn we tot deze verordening gekomen.  



Vraag 10 

Waarom is het Minimaplatform Ridderkerk niet om een advies gevraagd?   

Antwoord 10 

Conform het convenant is het Minimaplatform Ridderkerk niet om advies gevraagd omdat het 

geen armoedebeleid betreft.  
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