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Algemene informatie 
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 Portefeuillehouder: dhr. L. Franzen 

 Datum indiening vraag: 10 november 2020 

 Datum ontvangst antwoord: 11 november 2020 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

In paragraaf 4.3 worden instrumenten genoemd die ingezet worden voor repressie. In de cirkel 

van naleving die gebruikt gaat worden staat niet alleen repressie centraal maar ook preventie 

(voorkomen).  

We zien in het plan niet zo goed terug welke instrumenten preventief ingezet gaan worden.  Kunt 

u hier wat voorbeelden voor geven?  

Antwoord 1 

Preventie houdt in dat er aan de voorkant gezorgd wordt dat voorzieningen rechtmatig verstrekt 

worden. Het gaat hier om goede voorlichting en goede dienstverlening voor zowel inwoners die 

een bijstandsuitkering ontvangen als zorgaanbieders.   

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 2 

In de eerstvolgende raadsvergadering zal het beleidsplan integrale handhaving sociaal domein 

worden vastgesteld en dan treedt het plan in werking.  

- Volgt er na de vaststelling van dit beleidsplan ook nog een integrale verordening?  

- Zo ja, welke verordeningen komen daarna dan te vervallen?” 

Antwoord 2 

Na het beleidsplan volgt geen integrale verordening voor handhaving. Wijzigingen met betrekking 

tot handhaving worden in de huidige verordeningen en beleidsregels aangepast. Het gaar hier om 

de volgende verordeningen en beleidsregels: 

 Handhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ. (Q4 2020) 

 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning ( Q4 2021) 

 Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning (Q3/Q4 2021) 

 Verordening Jeugdhulp (reeds gewijzigd betreffende handhaving) 
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