
Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over de uitvoering van de 

Participatiewet 

Vraag: 

Wat is het beleid in de gemeente Oude IJsselstreek als het gaat om bijvoorbeeld giften en 

mantelzorg? 

Antwoord: 

Wij hebben op dit moment nog geen vastgesteld beleid voor bijvoorbeeld giften en mantelzorg. Dat 

geldt voor meer onderwerpen. Werkende weg zal de komende tijd beleid ontwikkeld worden waarbij 

we uitgaan van de bedoeling en waarin onze visie centraal staat. Dat betekent dat de menselijke 

maat een belangrijk criterium zal zijn en er ruimte is voor maatwerk.  

Bij het vaststellen van beleid houden we rekening met de ruimte die de professionals moeten 

hebben om écht te kunnen doen wat nodig is.  

Dat betekent ook dat we niet op voorhand een algemeen geldende uitspraak doen over omgaan met 

giften en mantelzorg omdat dit geen recht zou doen aan de individuele situaties die zich kunnen 

voordoen. 

Vraag: 

Hoe wordt de ruimte in de Participatiewet ingevuld? Hoe stuurt het college uitvoeringsorganisatie 

Stoer b.v. aan op dit punt en hoe borgt het college dat deze schrijnende toestanden niet voorkomen? 

Zijn hierover regels vastgelegd in een verordening en welke dan? 

Antwoord: 

Het is goed om vooraf nog even te melden dat de uitvoering van de Participatiewet een 

samenwerking is tussen gemeente en STOER. In die samenwerking hebben beide partners een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel en hebben ze ieder een specifieke taak. Zo is 

STOER primair verantwoordelijk voor de loopbaanbegeleiding en loopbaanondersteuning en de 

gemeente van haar kant is primair verantwoordelijk voor de inkomensondersteuning. 

Op grond van artikel 7 lid 4 van de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor het 
onderzoek naar en het vaststellen van het recht van inwoners op inkomensondersteuning, deze taak 
kan de gemeente niet delegeren aan een andere organisatie. De verantwoordelijk portefeuillehouder 
is nauw betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet. De programmamanager draagt zorg voor 
de wekelijkse afstemming hierin. 

Zowel STOER als gemeente geven invulling aan hun werkzaamheden op basis van de visie en de 

uitvoeringsprincipes zoals die zijn vastgesteld. Belangrijke elementen daarin zijn dat wij werken 

vanuit vertrouwen, dat we de inwoners centraal stellen en dat we naast de inwoner gaan staan in de 

leefwereld van de inwoner.  

Over de ruimte binnen de Participatiewet om in individuele situaties maatwerk toe te passen wordt 

in een volgende vraag uitgebreid ingegaan. Hier zullen wij nader ingaan hoe we in zijn algemeenheid 

omgaan met ruimte in de Participatiewet. Voor een deel wordt deze ruimte ingevuld door 

verordeningen, beleidsregels en werkinstructies. Verordeningen worden vastgesteld door de raad, 

beleidsregels door het college en werkinstructies door het management. Werkinstructies moeten 

passen binnen de beleidsregels en beleidsregels moeten passen binnen de verordeningen.   



Een belangrijk element van onze visie is dat wij willen dat er ruimte is voor professionals om écht te 

kunnen doen wat nodig is en te werken vanuit de bedoeling. Dat betekent dat wij niet op voorhand 

alles willen dichtregelen, dat zou ook niet mogelijk zijn al zouden we het willen, er doen zich altijd 

situaties voor waar niet aan is gedacht.  

Overigens betekent écht doen wat nodig is ook niet dat alle aanvragen van inwoners gehonoreerd 

zullen worden en er nooit iets gebeuren zal waar inwoners het niet mee eens zijn. 

Wij zetten sterk in op facilitering van de professionals met casuïstiekbespreking, intervisie en 

training. Een combinatie van vakkennis met werken vanuit de visie staat daarbij centraal. Er zijn 

kwaliteitsmedewerkers actief binnen STOER en gemeente die sturen op de kwaliteit van het werk. 

ook bij die sturing is werken vanuit de visie en vanuit de bedoeling een belangrijk aandachtspunt 

naast natuurlijk sturing op vakkennis. 

Vraag: 

Discussie rond de hoogte van de bijstandsuitkering is opnieuw en nadrukkelijk actueel. Gaat het 

college haar invloed aanwenden om dit landelijk onder de aandacht te brengen en ook concreet aan 

te pakken? 

Antwoord: 

Op dit moment leven er breder in de samenleving vragen over de toekomst van de Participatiewet. 

Dan gaat het om vraagstukken als werkgelegenheid, ook voor mensen voor wie de arbeidsmarkt op 

meer afstand staat. Het gaat ook om de hoogte van de uitkering en vooral om bejegening van 

mensen, het doorgeschoten wantrouwen en nadruk op rechtmatigheid. 

Veel van de onderwerpen die nu in het nieuws zijn sluiten aan bij onze visie en de punten waar wij al 

langer aandacht voor vragen. De gemeente Oude IJsselstreek stelt zich actief op in deze landelijke 

discussie en is ook actief betrokken bij de lobby richting Den Haag om te komen tot een aangepaste 

Participatiewet die beter aansluit wat écht nodig is. 

Vraag: 

Is er en zo ja welke discretionaire ruimte heeft de gemeente? 

Antwoord: 

Een belangrijk kenmerk van de Participatiewet is dat in de wet een individualiseringprincipe is 

opgenomen. Het college kan op grond van artikel 18 lid 1, de hoogte van de bijstand in een 

individueel geval naar boven of beneden bijstellen. 

De gemeente kan als er sprake is van bijzondere omstandigheden de uitkering, gemotiveerd, naar 

boven bijstellen. Aan de andere kant kan de gemeente ook, wanneer sprake is van verwijtbaar 

gedrag van de inwoners, de uitkering naar beneden bijstellen, in die gevallen spreek je over het 

opleggen van een boete of maatregel. Hiervoor moet een verordening worden opgesteld, dat zal in 

de komende periode gebeuren en hierover wordt afstemming gezocht met de commissie MO zoals 

ook besproken is in de raadsvergadering van 21 januari 2021. 

Er wordt gesproken over individuele gevallen, dat betekent dat de gemeente niet de ruimte heeft om 

in zijn algemeenheid de geldende uitkeringsnorm naar boven of beneden bij te stellen, dan zou er 

sprake zijn van inkomenspolitiek en dat is niet toegestaan.  



Ook zijn er in de wet allerlei voorschriften opgenomen die bepalen dat het individualiseringsprincipe 

alleen in bijzondere omstandigheden kan worden toegepast. De laatste jaren was de tendens dat het 

Rijk de vrije ruimte van gemeenten steeds verder inperkte, over het algemeen met regelgeving die 

voor mensen met een uitkering minder positief uitpakte. Ook binnen de regelgeving rond de 

Participatiewet was sprake van een streng beleid met veel aandacht voor fraudebestrijding en 

gebaseerd op een mensbeeld dat niet echt past bij de manier waarop we in Oude IJsselstreek naar 

mensen willen kijken. 

Wij zullen de ruimte om als dat nodig is maatwerk te leveren vanuit het individualiseringsbeginsel ten 

volle benutten en daarbij zullen onze visie en de uitvoeringsprincipes leidend zijn. Dit kan betekenen 

dat wij de grenzen van de huidige wetgeving opzoeken. Wij voelen ons daarin gesteund door de vele 

signalen die er zijn dat de Participatiewet aan herziening toe is. 

Vraag: 

Heeft de gemeente de ruimte om een herbeoordeling te doen? Zo ja: gaat de gemeente dit doen? 

Antwoord: 

Het ligt in de bedoeling dat wij met alle inwoners die met ingang van 1 januari 2021 zijn 

overgekomen vanuit Laborijn in de loop van dit jaar contact te hebben. Dat contact is primair 

bedoeld om te kijken hoe het met mensen gaat en op welke manier STOER en gemeente de 

dienstverlening kunnen inzetten om mensen te ondersteunen en te stimuleren.  

Als in het gesprek of bij de voorbereiding daarvan blijkt dat door Laborijn een uitleg is gegeven aan 

de Participatiewet die in juridische zin wel klopt maar die niet past binnen onze visie zullen wij waar 

mogelijk de nodige aanpassingen doen, hetzelfde geldt wanneer er eventueel daadwerkelijke fouten 

worden ontdekt. Wij kiezen hierbij voor maatwerk en werken vanuit de bedoeling, dat betekent dat 

wij kijken naar wat voor de inwoner, binnen onze visie, de beste oplossing is.  

Vraag: 

Is het bij het college bekend in welke gevallen in 2020 cliënten al dan niet terecht zijn gekort? Kortom 

wordt/is het bestand van Laborijn gecontroleerd op juistheid wanneer er sprake is van boete of 

terugvordering? Zo ja, hoeveel cliënten betreft dit en is het in die gevallen noodzakelijk gebleken om 

een en ander te herzien? 

Antwoord: 

Op vrijdag 15 januari 2021 heeft de conversie van gegevens van Laborijn plaatsgevonden. Onze 

allereerste prioriteit is om de gegevens op zo’n manier in onze systemen te laden dat wij de 

uitbetaling van de inkomensondersteuning kunnen uitvoeren.  

Daarnaast stellen wij op basis van de gegevens uit de conversie een nulmeting op van het bestand 

van mensen die inkomensondersteuning of loopbaanondersteuning ontvangen op grond van de 

Participatiewet en ook de TOZO. 

Op voorhand gaan wij er vanuit dat Laborijn geen besluiten heeft genomen die onjuist zijn in die zin 

dat de Participatiewet verkeerd is toegepast, behalve mogelijk in die gevallen waar op dit moment 

een bezwaarprocedure loopt. Bij de behandeling van bezwaarprocedures op besluiten die door 

Laborijn zijn genomen zullen wij natuurlijk ook werken vanuit onze visie en de bedoeling. 

Het is wel mogelijk dat Laborijn binnen de beleidsvrijheid tot andere afwegingen is gekomen dan wij 

zouden doen op grond van onze visie. Dat is niet onlogisch omdat het juist onze visie is die aanleiding 



was voor het besluit tot uittreding. Deze situaties zullen in de loop van 2021 duidelijk worden uit 

gesprekken met inwoners, zie hiervoor ook de beantwoording van de vraag over de 

herbeoordelingen. 

Vraag: 

Kan de cliënt een beroep op herbeoordeling doen? 

Antwoord: 

In zijn algemeenheid is het zo dat wanneer een inwoner het niet eens is met het besluit dat door de 

gemeente wordt genomen een inwoner in bezwaar en beroep kan gaan. Dit geldt ook voor besluiten 

rond inkomensondersteuning in het kader van de Participatiewet.  

Daarnaast is het zo dat wanneer de omstandigheden van een inwoner wijzigen dit gevolgen kan 

hebben voor het recht op inkomensondersteuning of de hoogte daarvan. Om het recht op 

inkomensondersteuning goed vast te kunnen stellen is het belangrijk dat inwoners wijzigingen 

doorgeven, daar wordt ook op gewezen in de gesprekken met STOER en gemeente. 

Dit zijn formele aanleidingen om opnieuw te kijken naar het recht op inkomensondersteuning. 

Daarnaast zullen wij altijd met een inwoners in gesprek gaan wanneer die contact met ons opneemt 

om te praten over haar of zijn situatie. Dat is een basiselement in onze dienstverlening. Wij zullen als 

onderdeel van dat gesprek ook altijd kijken of de inkomensondersteuning en loopbaanondersteuning 

zoals die zijn ingezet, ook bijvoorbeeld door Laborijn, passend zijn volgens onze visie. Wanneer daar 

aanleiding toe is zullen wij de inkomensondersteuning eventueel aanpassen. 

Vraag: 

Hoe is het beleid van de gemeente bij anonieme tips? 

Antwoord: 

Op dit moment is er nog geen formeel beleid vastgesteld ten aanzien van anonieme tips, totdat 

beleid wordt vastgesteld is onze lijn dat wij niets doen met anonieme tips. 

Ook bij het beleid rond dit onderwerp zal onze visie centraal staan, de visie is leidend in alle 

onderdelen van het werk rond de Participatiewet. 

 


