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beantwoording vragen commissie Maatschappelijk Ontwikkeling d.d. 14-01-2021

Beste commissieleden,
Tijdens de vergadering van de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 14 januari jl. zijn
tijdens de behandeling van agendapunt 3 (Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2021) een vragen
van uw kant nog niet beantwoord.
1. Voorstel van de heer Van der Hoeven (D66) om artikel 9.4.2. lid 2 sub c als volgt te wijzigen:
“de gemeente en de inwoner het horen niet nodig achten voor het vaststellen van de ernst
van de gedraging of de mate van verwijtbaarheid”
De gemeente heeft op basis van de Participatiewet de taak om inwoners te ondersteunen bij
arbeidsinschakeling en te voorzien van een inkomen. Daarnaast heeft de gemeente ook een wettelijke
taak om misbruik van publieke middelen te voorkomen.
In onze benadering gaan we primair uit van vertrouwen en persoonlijk contact met de inwoner. Dat
houdt in dat in die gevallen dat geconstateerd wordt dat er mogelijk sprake is van maatregelwaardig
gedrag, we direct het gesprek met de inwoner aangaan. Op basis van dit gesprek wordt vervolgens
besloten om al dan niet een maatregel op te leggen.
Artikel 9.4.2. lid 2 sub c voorkomt dat, als vanuit het voorgesprek met de inwoner de omstandigheden
voldoende bekend zijn en ook bekend is wat de inwoner er van vindt, de inwoner nog een keer
gevraagd moet worden om zijn zienswijze te geven. Vanwege onze benadering en zorgvuldige wijze
van acteren (vastgelegd in onze werkprocessen) gaat het hier met name om inwoners die willens en
wetens niet mee willen werken. Denk hierbij aan mensen die categorisch passende arbeid weigeren.
Instemming van de inwoner leidt in die gevallen tot onnodige vertragingen. De inwoner kan vervolgens
wel bezwaar aantekenen en zal dan nogmaals worden gehoord.
Advies: het huidige artikel niet te wijzigen.
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2. Vraag van de heer Wildenbeest (Lokaal Belang): komen de leerlingen in het
Praktijkonderwijs en het Voortgezet speciaal onderwijs ook voor de studietoeslag in
aanmerking
Jongeren in het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs komen - hoewel niet specifiek
opgenomen in de verordening - in aanmerking voor de studietoeslag mits zij:
- 18 jaar of ouder zijn;
- recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
- geen vermogen hebben boven de bijstandsnorm en;
- een structurele medische beperking hebben waardoor zij tijdens de studie geen inkomsten
kunnen verwerven.

Met vriendelijke groet,
Bert Kuster
Wethouder Participatiewet Oude-IJsselstreek

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet
ondertekend
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