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Aan het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek. 

 

De cliëntenraad heeft kennis genomen van de wijzigingsvoorstellen van de volgende 

verordeningen en adviseert hierover het volgende : 

 

1. Maatregelenverordening Wet werk en bijstand WWB ISD Bollenstreek 2012 

Artikel 6 : Een waarschuwing zou altijd per aangetekende post verzonden moeten 

worden. Argument hiervoor is dat klanten niet altijd de post krijgen. Als ze de brief niet 

krijgen zijn ze ook niet gewaarschuwd en kan dit grote gevolgen hebben.  

 

M.b.t de maatregelen van artikel 10 zijn wij van mening dat er geen redenen zijn de 

maatregelen te verhogen. Van een minimumuitkering is het al moeilijk genoeg om rond 

te komen en de economie zit op dit moment niet mee. In een periode waar er minder 

werk is in plaats van meer zien wij geen reden het maatregelenbeleid te verscherpen. 

 

Dit betekent dat wij adviseren de volgende percentages te hanteren : 

 

Artikel 10 lid 1 : 5 % 

Artikel 10 lid 3 : 10 % 

Artikel 10 lid 4 : 20 % 

Artike1 11 lid 1 : 10 % 

 

Om fraude harder aan te pakken, daar zijn wij het wel mee eens, fraude ondergraaft de 

solidariteit van mensen om mee te betalen aan ons sociale zekerheidsstelsel.  

Met de verzwaringen genoemd in artikel 12 zijn wij het dus eens. 

 

Artikel 13 lid 3 : Wij zijn van mening dat bij gezinnen met kinderen de maatregel lager 

zou moeten zijn. Kinderen mogen niet de dupe worden van het gedrag van de ouders. 

 

Artikel 15 sub a : 10 %. Het kan gebeuren dat iemand uit frustratie wegens zijn situatie 

of, doordat hij of zij verkeerd te woord wordt gestaan, kwaad wordt en verbaal geweld 

vertoont.  

 

Artikel 15 sub b 10 %. Hoewel wij het zeer ernstig vinden dat een ambtenaar bedreigd 

wordt of dat er fysiek geweld plaats vindt en wij dit ten zeerste afkeuren, wordt een 

klant hiervoor al bestraft via het strafrecht. Een klant wordt op deze manier dubbel 

gestraft. Een maatregel van 10 % vinden wij dan ook voldoende.  

 

Verder zijn wij van mening dat bij het opleggen van elke maatregel rekening gehouden 

moet worden met de omstandigheden waarin iemand verkeert. 
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2. Maatregelenverordening IOAW, IOAZ ISD Bollenstreek 2012 

Ook hier vinden wij dat de maatregelen te zwaar zijn. 

 

Wij adviseren de volgende percentages aan te houden : 

Artikel 12 :  

a. 5 %  

b. 10 % 

c. 20 % 

 

Artikel 15  

lid 1 : 10 % 

 

Met de verzwaring van de maatregelen i.v.m. fraude genoemd in artikel 16 zijn wij het 

eens. 

 

3. Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 

Over deze verordening hebben wij geen opmerkingen. 

 

4. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB  

Met artikel 2 lid 3 van deze verordening zijn wij het niet eens. Als iemand al een 

maatregel heeft gehad, heeft hij voldoende straf gehad. Mensen met een WWB uitkering 

worden dubbel gestraft als zij dan ook de langdurigheidstoeslag kwijtraken. Buiten de 

WWB gebeurt dat ook nergens. Wij adviseren daarom dit artikel te verwijderen.  

 

5. Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 

Met artikel 4 lid 4 van deze verordening zijn wij het niet eens. De bedragen zouden in 

elke gemeente hetzelfde moeten zijn. Wij hebben vernomen dat de reden voor een 

hoger afwijkend bedrag van de  gemeente Teylingen is dat die gemeente de subsidies 

voor sportverenigingen heeft verlaagd. Er zijn echter ook kinderen uit de andere ISD 

gemeenten die lid zijn van een sportvereniging in Teylingen. Die worden niet 

gecompenseerd voor een hogere contributie. Zo sport bijvoorbeeld één van de kinderen 

van onze leden, die in Hillegom woont, in de gemeente Teylingen. Wij vinden dat bij één 

sociale dienst dezelfde regels zouden moeten gelden. Anders is dit rechtsongelijkheid.  

 

Wij gaan er van uit dat u rekening met onze adviezen houdt. Wij stellen het zeer op prijs 

aan ons terug te koppelen welke van onze adviezen u heeft overgenomen. Mocht u onze 

adviezen niet overnemen dan vernemen wij graag van u de redenen daarvan.  

 

Namens de cliëntenraad, 

 

De Voorzitter, 

 

N. E. Orozco 
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Ambtelijke op -en aanmerkingen over de adviezen  

 

Ad 1. Maatregelenverordening Wet werk en bijstand WWB ISD Bollenstreek 2012 

Voorstel cliëntenraad 1: waarschuwing per aantekende post. 

 

Ervaring leert dat post vrijwel altijd de plaats van bestemming bereikt. Dat de post niet 

altijd geopend wordt, valt onder de verantwoordelijkheid van de geadresseerde.  

 Voorstel niet overnemen mede gelet op de kosten die dat voorstel met zich mee 

zou kunnen brengen. 

 

Voorstel cliëntenraad 2: verlaag de voorgestelde maatregelen art 10 en 11 want 

economisch slechte tijden. 

 

Het is juist dat de werkgelegenheid in een dal verkeert. Het gaat er echter niet om dat 

een bijstandsgerechtigde resultaat moet boeken van zijn sollicitatiegedrag, maar dat hij 

zich inspant, zijn best doet. Dit laatste staat los van de stand van de economie. 

 Voorstel niet overnemen (te meer omdat maatwerk te allen tijde mogelijk blijft) 

 

Voorstel cliëntenraad 3: lagere maatregel voor gezinnen met kinderen. Kinderen mogen 

niet de dupe worden van gedrag ouders. 

 

Daar waar sprake is van één (gezins)uitkering ontkom je er niet aan dat het verlagen van 

die uitkering een ieder treft die afhankelijk is van die uitkering. De bedoeling van de 

wetgever is geweest dat de overige gezinsleden degene die de oorzaak is van de 

opgelegde maatregel aanspreken op zijn/haar gedrag. Rapporteur gaat er hier vanuit 

dat de cliëntenraad het oog heeft op een gezin met heel jonge kinderen. Van die 

kinderen kun je niet verwachten dat zij hun ouders aanspreken op hun gedrag. Maar 

juist als er jonge kinderen zijn mag verwacht worden dat de ouders er alles aan doen 

om in deze een juist besef van verantwoordelijkheid voor hun bestaansvoorziening te 

tonen. 

Hierin past niet een uitgangspunt om bij aanwezigheid van (jonge) kinderen standaard 

een lagere maatregel op te leggen. Dit is niet nodig omdat de (voorgestelde) 

verordening het mogelijk maakt om op grond van maatwerk af te wijken van de hoogte 

van de maatregel bijvoorbeeld omdat er meer minderjarige kinderen in het gezin 

verblijven.  

 Voorstel niet overnemen. 

   

Voorstel cliëntenraad  4: verlaag het percentage van de maatregel bij verbale agressie 

tot 10% omdat (vrij vertaald) de schuld ook bij de ambtenaar kan liggen.  

 

Ook hiervoor behoeft de (voorgestelde) verordening niet aangepast te worden. Immers 

behalve aan “de ernst van het feit” dient bij het al dan niet opleggen van een maatregel 

ook getoetst te worden aan “de mate van verwijtbaarheid”. Indien vast komt te staan dat 
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het verwijt vooral ligt bij het gedrag van de ambtenaar zal en kan geen maatregel 

worden opgelegd 

 Voorstel niet overnemen.  

  

Voorstel cliëntenraad  5: verlaag het percentage van de maatregel bij fysieke agressie tot 

10% omdat de klant al strafrechtelijk gestraft wordt. 

 

Een administratieve maatregel is geen punitieve maar een reparatoire sanctie (want 

gericht op het (weer) in overeenstemming brengen van de hoogte van de bijstand met 

de mate waarin de bijstandsgerechtigde de aan de uitkering verbonden verplichtingen 

nakomt) is beleid. Van een dubbele bestraffing, zoals de cliëntenraad stelt, kan dus 

geen sprake zijn. 

 Voorstel niet overnemen 

 

Ad 2                Maatregelenverordening IOAW, IOAZ ISD Bollenstreek 2012 

Beide maatregelen verordeningen komen met elkaar overheen. 

Dus adviezen cliëntenraad niet overnemen. Zie daarvoor ad 1.  

 

Ad 3               Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012 

Geen voorstellen cliëntenraad 

 

Ad 4               Verordening langdurigheidstoeslag ISD Bollenstreek 2012 

Voorstel cliëntenraad  6:   schrap artikel 2 lid 3 want dubbele bestraffing. 

 

De langdurigheidstoeslag is volgens de wet bedoeld voor mensen voor wie ondermeer 

geen uitzicht bestaat op inkomensverbetering en aan wie dat gebrek aan uitzicht niet 

aan hen zelf te wijten is. 

Een klant die onvoldoende solliciteert en daardoor een maatregel opgelegd krijgt 

verspeelt daarmee zijn recht op een langdurigheidstoeslag omdat anders de toeslag zou 

werken als een bonus op inactiviteit. Hier is, met andere woorden, anders dan de 

cliëntenraad stelt, geen sprake van een dubbele bestraffing maar van het op een juiste 

manier toepassen van de toepasselijke regelgeving omtrent de langdurigheidstoeslag.  

 Voorstel niet overnemen 

 

Ad 5.      Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 

Voorstel cliëntenraad 7:  voor alle gemeenten gelijke bedragen want anders 

rechtsongelijkheid.    

 

Volgens de gemeenschappelijke regeling is iedere ISD gemeente autonoom voor wat 

betreft de invulling van het ISD beleid. De hierdoor ontstane verschillen in beleid kunnen 

niet ongedaan gemaakt worden met een beroep op rechtsongelijkheid ,zoals de 

cliëntenraad hier doet.    

 Voorstel niet overnemen 


