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Geacht college.

Ik stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek de Handhavingsverordening 
PW, lOAW, lOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 2019. Wilt u deze voor besluitvorming 
doorgeleiden naar de gemeenteraad van uw gemeente.

Toelichting
De gemeenteraden hebben eerder besloten dat ze meer betrokken willen zijn bij de 
beleidsontwikkeling en op het gebied van handhaving en hun controlerende rol daarop. Het gaat 
daarbij om handhaving van wettelijke taken die de ISD Bollenstreek voor de gemeenten uitvoert. 
Bijgaande noititie met verordening bevat de uitwerking van dit besiuit.

Deze verordening is meer geschreven 'vanuit de inwoner’ en dat is de reden waarom het taalgebruik 
in deze verordening minder juridisch is.

De gemeenteraden kunnen in de Handhavingsverordening PW, lOAW, lOAZ, Wmo en Wgs 
ISD Bollenstreek 2019 hun visie op handhaving/naleving vwerwerken. Daarmee bepalen de • 
gemeenteraden in grote lijnen hoe handhaving in hun gemeente vorm moet krijgen.

Nadat de verordening is vastgesteld werkt de ISD Bollenstreek uitvoeringsbeleidsregels uit en stelt 
het dagelijks bestuur deze uitvoeringsregels vast. De verordening en de uitvoeringsregels geven de 
ISD Bollenstreek de mogelijkheid om maatwerk te bieden. Voor burgers zijn de uitvoeringsregels 
belangrijk, omdat in de uitvoeringsregels de visie concreet is uitgewerkt.

Voorstel:
1. Vaststellen Handhavingsverordening PW, lOAW, lOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 2019
2. Intrekken Handhavingsverordening PW, lOAW en lOAZ ISD Bollenstreek 2015

Het besluit van uw raad over deze Handhavingsverordening zie ik graag schriftelijk tegemoet.
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Vragen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerkers: mevrouw
J. (Jetty) Houtsma, bereikbaar via i.houtsma@isdbollenstreek.nl en telefonisch op (0252) 251 652 en
D. (Dick) Witteman, bereikbaar via d.witteman@isdbollenstreek.nl en telefonisch op (0252) 251 654.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de 
ISD Bollenstreek, namens deze.

obert) ’t Jongt R.
aris
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Dagelijks Bestuur 
Afdeling beleid
Handhavingsverordening PW, lOAW, lOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 2019 
25 juni 2019
Besluitvorming en doorgeleiding

Samenvatting
De gemeenteraden hebben eerder besloten dat ze meer betrokken willen zijn bij de beleidsontwikkeling
en op het gebied van handhaving en hun controlerende rol daarop. Het gaat daarbij om handhaving van 
wettelijke taken die de ISD Bollenstreek voor de gemeenten uitvoert.
Deze notitie bevat de uitwerking van dit besluit. Voorstel is dat de gemeenteraden zelf een visie op 
handhaving en een verantwoordingsformat betreffende handhaving vaststellen. Aan de voorgestelde visie 
en het verantwoordingsformat is vormgegeven in één integrale Handhavingsverordening PW, 10AW, 
lOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 2019.

Gevraagde besluiten

1. Instemmen met de Handhavingsverordening PW, lOAW, lOAZ, Wmo en Wgs ISD 
Bollenstreek 2019 en daarbij akkoord gaan met:

het toepassen van het concept hoogwaardige handhaving bij de door de ISD 
Bollenstreek uit te voeren taken van de PW, Wmo en Wgs; 
de verwoorde visie op handhaving;
de rollen van de ISD Bollenstreek en inwoner bij handhaving; 
het voorgestelde verantwoordingsformat.

2. De Handhavingsverordening PW, lOAW, lOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 2019 ter 
vaststelling aanbieden aan de gemeenteraden (via de colleges) onder gelijktijdige 
intrekking van de Handhavingsverordening PW, lOAW, lOAZ ISD Bollenstreek 2015.

3. Bijgevoegd als bijlagen zijn de adviezen van de “WMO adviesraden” en de cliëntenraad 
voorzien van kort commentaar.

1 Inleiding / voorgeschiedenis

Zoals bekend hebben de ISD gemeenten in 2002 en de jaren daarna bepaalde taken overgedragen aan 
de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek. De ISD Bollenstreek voert een deel van de taken in 
het sociale domein uit voor de gemeenten. Dan gaat het om de volgende kernwetten:
- een deel van de Participatiewet (PW),
- een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); en
- de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Handhaving vormt een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel van de dienstverlening binnen alle drie 
genoemde kernwetten. Een gemeente die inwoners ondersteunt met publieke middelen, hoort er ook op 
toe te zien dat bestedingen rechtmatig en doelmatig worden ingezet. Achterliggend doel hiervan is om 
daarmee fraude te voorkomen, op te sporen en te bestrijden zodat financiering en draagvlak voor het 
Nederlandse sociale stelsel behouden blijft.

De beleidskaders van handhaving bij de uitvoering van de PW, de Wmo en de Wgs zijn tot nu toe 
verkokerd (per wet) geregeld. Ook staan de gemeenteraden op afstand. De gemeenteraden hebben het 
dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek opdracht gegeven om de visie op handhaving c.q. de 
beleidskaders vast te stellen.
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Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek stuurt daarom grotendeels zelf en ook de verantwoording 
vindt plaats volgens een door het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek zelf gekozen format.
De gemeenteraden hebben tot nu toe nog geen (overkoepelende integrale) visie op handhaving/naleving 
geformuleerd. De gemeenteraden geven dus vrijwel geen sturing aan handhaving en controleren 
nauwelijks op handhaving van de door de ISD Bollenstreek uitgevoerde kernwetten.
Begin 2017 zijn er bijeenkomsten geweest tussen gemeenteraadsleden en medewerkers van de ISD 
Bollenstreek. Tijdens deze bijeenkomsten is van gedachten gewisseld over de vraag in welke mate de 
gemeenteraden in de toekomst sturing willen geven aan handhaving van de door de ISD Bollenstreek 
uitgevoerde kernwetten en op welke wijze de gemeenteraden willen controleren.

Naar aanleiding van deze gedachtewisseling is aan de ISD Bollenstreek gevraagd om enkele scenario's 
te formuleren over de wijze waarop de gemeenteraden in de toekomst invulling kunnen geven aan 
enerzijds hun sturende / kaderstellende en anderzijds hun controlerende rol op het terrein van 
handhaving PW, Wmo en Wgs.

De ISD Bollenstreek heeft hierop in de notitie ‘Rol van de gemeenteraden bij handhaving door de ISD 
Bollenstreek’ drie scenario’s geformuleerd en deze voorgelegd aan de gemeenteraden.
De gemeenteraden hebben vervolgens eind 2017 en in de loop van 2018 besloten te kiezen voor het 
scenario' inhoudende dat:
1. de gemeenteraden meer zullen worden betrokken bij de beleidsontwikkelingen op het gebied van 

handhaving van de door de ISD uitgevoerde wetten; en
2. de gemeenteraden hun controlerende rol versterken.

Ad 1. De gemeenteraden zullen (in de Handhavingsverordening) hun visie op handhaving/naleving 
vaststellen. De gemeenteraden bepalen dus in grote lijnen hoe handhaving in hun gemeente vorm moet 
krijgen. Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek zal vervolgens in uitvoeringsbeleidsregels 
uitwerken hoe deze visie zal worden uitgevoerd. Dit geeft de ISD Bollenstreek slagkracht en de 
mogelijkheid om maatwerk te bieden.

Ad 2. Versterking van de controlerende rol van de gemeenteraden kan vormkrijgen doordat de 
gemeenteraden zelf een ‘controle format’ vaststellen met handhavingsdoelstellingen. Het dagelijks 
bestuur van de ISD Bollenstreek zal periodiek aan de hand van dit door de gemeenteraad zelf 
vastgestelde format verantwoording afleggen.

2. Doel van deze notitie

Doel van deze notitie is om nadere invulling te geven aan het hierboven genoemde besluit van de 
gemeenteraden. Dit betekent dat er aan de gemeenteraden een voorstel zal worden gedaan voor;
- het vaststellen van een visie op handhaving/naleving en
- het vaststellen van een verantwoordingsformat (controleformat) 
in de vorm van een nieuwe ‘Handhavingsverordening’.

3. Huidig handhavingsbeleid PW, lOAW, IOA2 , Wmo en Wgs

Het huidige beleid kent voor wat betreft handhaving nog een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de 
PW, IOAW2 en lOAZ^ en anderzijds de Wmo en Wgs.
Van oudsher lag en ligt de nadruk bij de uitvoering van de PW en zijn voorgangers (Abw en WWB) en bij 
lOAW en lOAZ op rechtmatigheid. Dit wordt in de hand gewerkt door de financieringssystematiek van

^ Scenario 3 van de notitie ‘Rol van de gemeenteraden bij handhaving door de ISD Bollenstreek'. 
^ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
^ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
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deze wetten. De gemeente krijgt van het Rijk een bepaald bedrag (Buig budget) om daarvan de 
uitkeringen te betalen en daarmee moet de gemeente het in principe doen (de gemeente is risicodrager). 
Dit is een belangrijke reden dat het beleid omtrent handhaving bij de uitvoering van deze wetten al 
doordacht is en vorm heeft gekregen in het zogenaamde ‘concept van hoogwaardige handhaving’ (zie 
paragraaf 4). Dit concept is (nu nog) neergelegd in het Handhavingsbeleidsplan dat is vastgesteld door 
het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek (dus niet door de gemeenteraden).

Bij de Wmo en Wgs ligt dit anders. Verschil met de PW is dat er geen visie door de gemeenten (/ISD) is 
ontwikkeld hoe om te gaan met handhaving. Ook de uitvoering van handhaving is minder ingebed. Bij de 
uitvoering van de Wmo en de Wgs lag de nadruk de afgelopen jaren vooral op het organiseren van 
passende zorg en ondersteuning van de klant en veel minder op signaleren van misbruik van zorg of 
fraude door klant en/of zorgaanbieder. Dat neemt niet weg dat ook bij deze wetten, net als bij de PW, het 
belang van handhaving groot is.

Net als in veel gemeenten in Nederland is handhaving bij de ISD Bollenstreek nu nog per wet 
georganiseerd: in aparte verordeningen en beleids-Zuitvoehngsregels. Belangrijke reden is dat 
gemeenten (en dus ook de ISD) de afgelopen jaren door de decentralisaties met veel nieuwe taken te 
maken hebben gekregen en dat de nieuwe taken eerst georganiseerd moesten worden alvorens de 
vervolgstap te maken naar een meer integrale handhaving.

De transities zijn inmiddels achter de rug, zodat het een goed moment is voor het opstellen en aanbieden 
van een nieuwe, zo integraal mogelijke, handhavingsverordening.

4. Uitgangspunten van de nieuwe handhavingsverordening

Voorstel is om aan de nieuwe handhavingsverordening de volgende uitgangspunten ten grondslag te 
leggen:

1. De gemeenteraden hebben meer invloed door het formuleren van een visie op handhaving in PW 
(lOAW, lOAZ), Wmo en Wgs. De visie is gebaseerd op het ‘concept hoogwaardige handhaving’ 
waarbij zowel preventie (vooraf) als controle/sanctionering (achteraf) belangrijk zijn;

2. Uitgaan van het perspectief van de inwoner/klant en maatwerk (‘omgekeerde verordening’);
3. Integraal: waar mogelijk van toepassing op genoemde kernwetten.

Ad 1. Visie van de gemeenteraad op handhaving: ‘concept hoogwaardige handhaving’
Een bestuurlijke visie op handhaving geeft sturing aan de wijze waarop handhaving wordt uitgevoerd en 
toegepast binnen de kernwetten die de ISD Bollenstreek uitvoert. Met een visie geven de raad en 
bestuurders uitdrukking aan hun betrokkenheid bij de uitvoering van handhaving en rugdekking aan 
personen die aan de slag zijn met handhaving. De nieuwe voorgestelde verordening bevat daarom een 
visie.

Het ‘concept hooqwaardiae handhaving’
Bij de PW kennen wij het zogenaamde concept hoogwaardige handhaving.
Het ‘concept hoogwaardige handhaving’ bevat een visie op handhaving die handvatten biedt voor een 
integraal handhavingsproces. Het concept kan voor de PW (lOAW, lOAZ), Wmo en de Wgs worden 
gehanteerd (met oog voor de verschillen in wetgeving in de uitvoering).

Het concept bestaat uit vier pijlers (visie-elementen) die zijn ondergebracht in de zogenaamde ‘cirkel van 
naleving’:
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Voortchting en duldelice 
afspreken maken (1) 
Vroegtijdig burgers en 
klanten voorlichten

Al dan niet 
nakomen van

afspraken heeft 
consequenties (4) 
Daadvrerkeltk sanctioneren

Klantgericht doen wat je 
belooft en afspreekt<2) 

De dienstverlening 
optimaliseren

Anticiperen op 
organisatie- en 

klantgedrag en effectief 
controleren ven afspraken (3) 

Vroegtijdige detectie en 
afhandeling

I
■f

I

Het concept heeft de volgende vier visie-elementen:
1. De inwoner (klant) goed en gericht informeren over zijn rechten en plichten en de gevolgen van 

het niet naleven daarvan (dit verkleint de kans dat regels worden overtreden als gevolg van 
vergissingen, onwetendheid).

2. Het optimaliseren van onze dienstverlening: dienstverlening op maat. Daarmee kunnen we de 
eigen kracht van de inwoner nog beter benutten.

3. Gericht en snel onderzoeken of de inwoner zijn verplichtingen nakomt.
4. Daadwerkelijk sanctioneren bij verwijtbare gedragen.

Zoals uit voorgaande blijkt heeft dit handhavingsconcept niet alleen te maken met repressieve 
maatregelen maar juist ook met preventieve maatregelen: maatregelen waarmee we kunnen bereiken dat 
klanten bereid zijn spontaan de regels na te leven. Met handhaving wordt in het ‘concept hoogwaardige 
handhaving’ bedoeld: alle inspanningen om de naleving van verplichtingen door de inwoner te 
bevorderen, te controleren, te versterken of af te dwingen en het risico op misbruik en het niet-naleven 
van verplichtingen door inwoners zo laag mogelijk te houden.

Handhaving is een concept van dienstverlening. Voor de ISD Bollenstreek betekent dit concept dat 
handhaving niet beperkt is tot enkele handhavingsspecialisten in de organisatie, maar juist geïntegreerd 
is in de dienstverlening binnen de gehele keten (vanaf de poort/toegang tot en met de beëindiging van de 
uitkering, de voorziening of dienstverlening).
Het gaat bij handhaving om de manier waarop ISD Bollenstreek en de inwoner met elkaar omgaan. Het 
gaat over de wijze waarop de ISD zich moet gedragen en wat er van de inwoner wordt verwacht. Als de 
inwoner rechten heeft staan daar vaak plichten tegenover. Houdt de inwoner daar onvoldoende rekening 
mee, dan kan de ISD Bollenstreek de uitkering, voorziening of dienstverlening beëindigen, terugvorderen 
of verlagen.

Voorstel is om de nieuwe Handhavingsverordening te baseren op deze visie (dit concept) bij handhaving 
binnen PW (lOAW en lOAZ), Wmo en Wgs.

Ad 2. Uitgaan van het perspectief van inwoner/klant en maatwerk (‘omgekeerde verordening’)
De decentralisaties in het sociaal domein hebben geleid tot grote veranderingen in de manier van 
werken. Niet de uitkeringen en voorzieningen (gebaseerd op een bepaalde wet) staan centraal, maar juist 
de eigen kracht van inwoners en hun omgeving en de hulpvraag van de inwoner. Inherent aan deze 
manier van werken is het leveren van maatwerk.

In dat kader is ‘de omgekeerde toets‘ ontwikkeld is door Stimulansz. Belangrijk hierbij is het aangaan van 
het gesprek met de inwoner over het doel van de (aan)vraag (de vraag achter de aanvraag).
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Bij deze methodiek wordt eerst bekeken wat nodig is voor de inwoner en daarna of dat past binnen de 
grondwaarden van de verschillende wetten van het sociaal domein (de bedoeling van de wetgever).
Er wordt meegedacht met de inwoner over het effect dat hij wil bereiken en bekeken wordt hoe dit effect 
kan worden gerealiseerd binnen de doelstelling van de wetten van het sociaal domein. In de juridische 
toets die volgt, worden de wetsartikelen als instrumenten gezien om de grondwaarden (de doelen) van de 
wetten te realiseren. Zo is maatwerk mogelijk zonder dat dit tot willekeur leidt. Deze werkwijze is 
bovendien toetsbaar in bezwaar en beroep en voor de accountant.
Zoals uit voorgaande blijkt is kenmerkend voor deze methodiek dat gestart wordt vanuit de vraag van de 
inwoner.

Doorredenerend vanuit deze omgekeerde toets is het volgens Stimulansz ook mogelijk om een 
‘omgekeerde’ verordening te maken. Dit houdt in een verordening die niet hoofdzakelijk uitgaat van de 
gemeente / ISD Bollenstreek maar een verordening die veel meer uitgaat van de inwoner en waarbij dus 
ook de rol van de inwoner wordt benoemd. Een verordening ook die in navolging van de omgekeerde 
toets in eerste instantie kijkt naar het effect voor de inwoner en staat voor maatwerk. Daarbij hoort ook 
een taalgebruik dat minder juridisch is en daardoor meer begrijpelijk voor de inwoner.

De hiervoor omschreven visie-elementen van het dienstverleningsconcept hoogwaardige handhaving en 
de maatwerkbenadering van de omgekeerde verordening sluiten goed op elkaar aan. Het informeren van 
inwoners over rechten en plichten en dienstverlening op maat aan de inwoner (met bijbehorende controle 
en sanctionering) gaat uit van de inwoner. Het gaat over de manier waarop inwoner en ISD Bollenstreek 
met elkaar omgaan. Het ‘concept hoogwaardige dienstverlening’ is daarom vertaald in een 'omgekeerde 
verordening’ waarbij ook vanuit het perspectief van de inwoner is gedacht en waarbij maatwerk de kern 
is.

In de voorgestelde verordening is daarom van de voorzet van Stimulansz (en de op basis daarvan 
opgestelde ‘omgekeerde verordening’ van enkele gemeenten) gebruik gemaakt. Daarmee hopen we ook 
een beter leesbare en begrijpelijke verordening met zo min mogelijk juridisch jargon te realiseren.

Misschien kan de ‘omgekeerde’ verordening ook een inspiratiebron zijn bij het opstellen en vaststellen 
van andere verordeningen.

Ad 3. Integrale handhaving
Zoals hiervoor al aangegeven is handhaving in het kader van PW (lOAW, lOAZ), Wmo en Wgs tot nu toe 
verkokerd geregeld.

De uitvoering van deze wetten is door de gemeenten gedelegeerd (volledig overgedragen) aan de ISD 
Bollenstreek. Delegatie betekent dat niet meer het college maar het dagelijks bestuur van de ISD 
Bollenstreek door de delegatie volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering van de genoemde wetten 
c.q. een onderdeel van die wetten (ten aanzien van de WMO geldt dat de ISD Bollenstreek 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatwerkvoorziening).

Doordat bevoegdheden zijn overgedragen en de ISD Bollenstreek volledig verantwoordelijk is voor de 
uitvoering, ligt ook de verantwoordelijkheid voor handhaving van genoemde wetten volledig bij de ISD 
Bollenstreek.

Door het vaststellen van één integrale handhavingsverordening geldt er voor zowel onze inwoners als 
voor de uitvoerders (consulenten/medewerkers/toezichthouders/sociaal rechercheurs) één 
handhavingsvisie voor genoemde aan de ISD Bollenstreek gedelegeerde taken. Er blijkt uit dat 
handhaving in het kader van zowel de PW (lOAW, lOAZ) als de Wmo en de Wgs geïntegreerd moet zijn 
in de hele keten van dienstverlening en waarbij ook de rol van de inwoner benoemd wordt en maatwerk 
voorop staat.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de handhaving in het kader van de Jeugdwet niet is 
meegenomen in de integrale handhavingsverordening. Reden hiervan is dat het jeugd- en gezinsteam 
(JGT) / het centrum jeugd en gezin (CJG) het overgrote deel van de taken binnen de Jeugdwet uitvoert 
voor de gemeenten.
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De ISD Bollenstreek voert een relatief klein deel van de Jeugdwet in mandaat uit Dat betekent dat het 
college dat de bevoegdheid mandateert aan de ISD Bollenstreek verantwoordelijk blijft voor de 
uitoefening van de bevoegdheid. Het college mag de bevoegdheid ieder moment zelf uitoefenen en 
instructies geven aan de ISD Bollenstreek over de uitoefening van de bevoegdheid. Het college is 
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en daarmee ook voor handhaving van alle 
taken die vallen onder de Jeugdwet. Het is de taak van de gemeente om de handhaving van de Jeugdwet 
vorm te geven en uit te voeren.

5 De visie op handhaving in de nieuwe Handhavingsverordening

De hiervoor omschreven uitgangspunten van handhaving (het concept hoogwaardige handhaving) zijn in 
de verordening als volgt ‘vertaald’ in artikel 2.4 van de (concept) verordening:

Om de doelen van de wetten te bereiken, is het belangrijk dat de inwoner zijn verplichtingen nakomt. De 
ISD Bollenstreek ziet de inwoner als volwaardige partner. De inwoner is in de eerste plaats zelf 
verantwoordelijk om bovenstaande doelen te realiseren en geeft de informatie die nodig is.
De ISD Bollenstreek helpt daarbij en doet dit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

door professionele dienstverlening aan de inwoner;
door begrijpelijke informatie aan de inwoner te geven over rechten en plichten; 
door duidelijke afspraken te maken met de inwoner;
door formulieren en procedures zo in te richten dat de kans op fraude wordt beperkt; 
door afspraken met de inwoner effectief te controleren;
door inwoners die hun verplichtingen niet nakomen op een passende manier te sanctioneren; 
door het bieden van maatwerk uitgaande van de inwoner met respect voor de wettelijke regels, 
waarbij we kijken naar de doelen van de wetgever.

Aan deze uitgangspunten en aan de hierop gebaseerde visie op handhaving liggen de volgende 
kernwaarden ten grondslag:
Bij het toepassen van de regels uit de verordening houdt de ISD Bollenstreek rekening met de doelen van 
de genoemde wetten. De ISD Bollenstreek zorgt ervoor dat het effect van een besluit past bij die doelen. 
Wat betreft handhaving gaat de ISD Bollenstreek daarbij uit van de volgende kernwaarden:
• We zien inwoners als volwaardige partners met een eigen verantwoordelijkheid.
• We vinden preventie heel belangrijk.
• We passen maatwerk toe.
• Fraude mag niet lonen.

Op basis van de hiervoor omschreven uitgangspunten en kernwaarden zijn het begrip ‘handhaving’ en 
het doel van handhaving als volgt omschreven in de (concept) verordening in artikel 2.1 en 2.2:

Handhaving gaat over de manier waarop de ISD Bollenstreek en de inwoner met elkaar omgaan. Het 
gaat over de manier waarop de ISD Bollenstreek zich moet gedragen en wat er van de inwoner wordt 
verwacht. Als de inwoner rechten heeft dan staan daar vaak plichten tegenover. Houdt de inwoner daar 
onvoldoende rekening mee dan kan de ISD Bollenstreek de uitkering, de dienstverlening of voorziening 
beëindigen, terugvorderen en/of verlagen en in sommige gevallen een bestuurlijke boete opleggen.

I

^ Het gaat om de berekening en administratieve afhandeling van individuele jeugdhulpvoorzieningen die zijn 
verstrekt in het kader van een persoonsgebonden budget (RGB) als bedoeld in de Verordening Jeugdhulp van de 
gemeenten. Daarnaast gaat het om het nemen van besluiten op aanvragen individuele jeugdhulpvoorzieningen en 
eventuele herziening/intrekking en terugvordering op grond van de Verordening Jeugdhulp en de Jeugdwet En om 
behandeling van bezwaarschriften gericht tegen voornoemde besluiten en de vertegenwoordiging in gerechtelijke 
procedures betreffende genoemde besluiten. Het jeugd- en gezinsteam (JGT) / het centrum jeugd en gezin (CJG) 
bepaalt de inhoud van de besluiten.
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Voor de inwoner is het uiteindelijke doel van handhaving dat hij tijdig weet wat er van hem verwacht 
wordt, welke dienstverlening de ISD Bollenstreek hem verleent en dat hij bereid is om zijn verplichtingen 
spontaan en uit zichzelf na te leven.
Voor de ISD Bollenstreek is het doel van handhaving om te bevorderen dat de inwoner de regels naleeft 
waardoor wordt voorkomen dat de inwoner ten onrechte een uitkering, voorziening en/of dienstverlening 
ontvangt. Daarnaast is het doel van handhaving om te controleren of de inwoner terecht een uitkering, 
dienstverlening en/of voorziening ontvangt en zo vroeg mogelijk te signaleren als daarvan geen sprake is. 
In dat geval betekent handhaving ook dat de ISD Bollenstreek de uitkering, de dienstverlening of 
voorziening van de inwoner beëindigt, terugvordert en/of verlaagt en in sommige gevallen een 
bestuurlijke boete oplegt aan de inwoner.

Voorgaande artikelen vormen de visie op handhaving en de kern van de (concept) verordening. Het 
woord ‘visie’ is overigens bewust vermeden in de (concept) verordening omdat dit begrip vrij abstract is.

Si

6. Versterken controlerende rol gemeenteraad

De gemeenteraden hebben ook besloten om hun controlerende rol in het kader van handhaving te 
versterken. De gemeenteraden willen zelf een ‘controle format’ betreffende handhaving vaststellen. Het 
dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek moet periodiek aan de hand van dit door de gemeenteraad zelf 
vastgestelde format verantwoording afleggen.

Gelet op de hiervoor beschreven visie op handhaving en de daaruit voortvloeiende verordening, is het 
voorstel om - daarop aansluitend - het volgende verantwoordingsformat te hanteren in het kader van de 
handhaving van de PW (lOAW, lOAZ), Wmo en Wgs:

1. Op welke wijze heeft de ISD Bollenstreek inwoners voorgelicht en afspraken gemaakt?
2. Hoe heeft de ISD Bollenstreek vormgegeven aan een optimale dienstverlening?
3. Hoe heeft de ISD Bollenstreek gecontroleerd of afspraken (verplichtingen) worden nagekomen?
4. Hoe vaak en op welke wijze is sprake geweest van terugvordering en (welke) sanctionering?
5. Hoe heeft de ISD Bollenstreek samengewerkt met andere organisaties om fraude tegen te gaan?

In de (concept) verordening is opgenomen dat de ISD Bollenstreek tenminstejaarlijks verantwoording 
aflegt aan de gemeenteraden over de uitgevoerde handhavingsmaatregelen. De verantwoording gebeurt 
op basis van het verantwoordingsformat van de gemeenteraden.
De informatie die de ISD Bollenstreek volgens het controleformat geeft, verwerkt de ISD Bollenstreek in 
de jaarrekening (het programmaverslag).

Daarnaast kunnen de gemeenteraden bij hun controlerende taak een meer actieve rol spelen. Dit kan 
door bijvoorbeeld het instrument ‘vragen stellen' aan de ISD Bollenstreek. Een andere mogelijkheid is om 
hoorzittingen waar burgers of klantgroepen met hun gemeenteraad kunnen spreken over actuele 
handhavingsthema’s. De gemeenteraad kan daarbij toetsen of de uitvoering van handhaving en het 
daarbij te leveren maatwerk door de ISD Bollenstreek in overeenstemming is met de visie op handhaving 
van de gemeenteraad.

7. Overige regels in de nieuwe Handhavingsverordening

Naast de hierboven genoemde zaken staan er ook meer concrete regels in de (concept) verordening.

Zo is de hiervoor beschreven handhaving geconcretiseerd in artikel 3 en verder. Beschreven is wat de rol 
is die de ISD Bollenstreek vervult en wat de rol van de inwoner is.
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Daarna is in de artikel 4 en 5 beschreven hoe terugvordering van de uitkering of voorziening plaatsvindt. 
Artikel 4 heeft betrekking op de PW (lOAW/IOAZ) en beschrijft dat in de PW omschreven situaties de 
uitkering conform de PW (lOAW/IOAZ) wordt teruggevorderd. Dit is een voortzetting van het beleid van 
de afgelopen jaren van de ISD Bollenstreek.

Artikel 5 gaat over de beëindiging en terugvordering van een voorziening (dienst, activiteit, product, pgb 
of geldbedrag). Overigens zijn de genoemde beëindigingsgronden ook opgënomen in de Verordening 
WMO. Ook wat betreft de Wmo gaat het dus om een voortzetting van het bestaande beleid.

Hierbij wordt opgemerkt dat deze concept verordening de meer algemene regels stelt over 
handhaving/naleving. De huidige Wmo en Wmo-verordening, de PW en bijvoorbeeld de 
Afstemmingsverordening PW en het (door de gemeenteraden vastgestelde) beleidsplan Wgs bevatten 
een aantal specifieke, inhoudelijke regels over handhaving/naleving. Als er sprake is van strijd tussen de 
specifieke regels en de meer algemene regels, dan gaan de specifieke regels vóór s.

In artikel 6 is bepaald dat de ISD Bollenstreek regelmatig controleert of de inwoner recht heeft op de 
uitkering of voorziening en of hij de juiste uitkering of voorziening ontvangt. Vermeld is welke 
onderzoeksmethoden de ISD Bollenstreek daarvoor kan gebruiken. Opgenomen is dat voor vaak 
gebruikte onderzoeksmethoden de ISD Bollenstreek een protocol opstelt. Zo’n protocol moet er aan 
bijdragen dat er geen ongeoorloofde inbreuk op het privéleven van inwoners wordt gemaakt.

Expliciet is vermeld dat de ISD Bollenstreek ernaar streeft om fraude te voorkomen (preventie) en dat de 
ISD Bollenstreek inwoners daarom informeert over rechten en plichten en gevolgen van misbruik en 
oneigenlijk gebruik van uitkeringen en voorzieningen.

In een handhavingsbeleidsplan legt de ISD Bollenstreek vast hoe fraudebestrijding en bevordering van de 
naleving van regels (in de uitvoering) worden aangepakt door de ISD Bollenstreek. Daarbij besteedt de 
ISD Bollenstreek in ieder geval aandacht aan de activiteiten gericht op fraudebestrijding, de 
informatievoorziening betreffende rechten en plichten van inwoners, de onderzoeksmethoden en de wijze 
van samenwerking met andere organisaties om fraude tegen te gaan.

Vervolgens is hier ook beschreven hoe de ISD Bollenstreek verantwoording aflegt aan de gemeenteraad 
(zie paragraaf 6 van deze notitie). Dit verantwoordingsformat sluit aan bij het handhavingsbeleidsplan en 
bij de in de verordening omschreven uitgangspunten en visie op handhaving.

In het verlengde hiervan onderzoekt de ISD Bollenstreek periodiek of de verordening bijdraagt aan de 
beoogde doelen. De gemeenteraad wordt uiteraard geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek 
(het verslag) en kan de verordening zo nodig aanpassen.

Daarnaast is in dit artikel geregeld dat de ISD Bollenstreek uitvoeringsregels kan maken over de 
onderwerpen die in de verordening zijn geregeld. En er is een hardheidsclausule opgenomen. Daarmee 
kan de ISD Bollenstreek afwijken van een bepaling in de verordening als die bepaling een onredelijke 
uitkomst heeft voor die inwoner of een ander die betrokken is bij het besluit. Vermeld is dat een uitkomst 
in ieder geval onredelijk is als de doelen van de wetten of de doelen van deze verordening door het 
toepassen van de regels juist niet wordt gehaald.

Tenslotte bevat artikel 8 een lijst met uitleg van een aantal begrippen die in de verordening worden 
gebruikt.

In de bijlage is een overzicht opgenomen waar - vanuit de verschillende rollen van gemeenteraad, ISD 
Bollenstreek en inwoner - de huidige situatie en de voorgestelde situatie (de concept verordening) op 
hoofdlijnen is beschreven.

® In juridische taal: de specifieke regels zijn te beschouwen als ‘lex specialis’ ten opzichte van de voorgestelde 
kaderstellende regels (de 'lex generalis') en hebben voorrang.
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Voordelen van de voorgestelde situatie (de concept verordening)
Een vergelijking van de voor- en nadelen van de voorgestelde situatie met de huidige situatie leidt tot de 
constatering dat de democratische legitimatie binnen de voorgestelde situatie aanzienlijk versterkt wordt.

De voorgestelde verordening vergroot de invloed en de betrokkenheid van de gemeenteraad bij 
handhaving door vaststelling van een visie op handhaving voor PW (lOAW, lOAZ), Wmo en Wgs. 
Doordat de gemeenteraad ook een verantwoordingsformat betreffende handhaving vaststelt, kan de 
gemeenteraad via de verantwoording achteraf de ISD Bollenstreek controleren en eventueel bijsturen.

Daarnaast biedt de verordening ruimte voor het dagelijks bestuur van de ISD voor het leveren van 
maatwerk aan de inwoner. Het dagelijks bestuur kan binnen de kaders van de voorgestelde verordening 
in een handhavingsbeleidsplan en uitvoeringsregels nadere (uitvoerende) regels neerleggen die 
aansluiten op de praktijk.

HANDHAVINGSVERORDENING PW, lOAW, lOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 2019 

De raad van de gemeente......................................... ;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van

Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek;

BESLUIT

vast te stellen de:

Handhavingsverordening PW, lOAW lOAZ, Wmo 2015 en Wgs ISD Bollenstreek 2019

Deze verordening is gebaseerd op de wetten PW (artikel 8b), lOAW (artikel 35, eerste lid onder c) lOAZ 
(artikel 35 eerste lid onder c) Wmo 2015 (artikel 2.1.3.), Wgs (artikel 2 jo. artikel 147 Gemeentewet)
Awb en Gemeentewet.
Niet alle wetten zijn op ieder artikel van toepassing. Per artikel is met een icoontje aangegeven welke 
wetten op dat artikel van toepassing zijn.

1. Algemeen

Artikel 1.1 Waarom deze regels?

In Nederland vinden we het belangrijk dat:
mensen actief mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven of aan het werk kunnen gaan; 
mensen een inkomen hebben waarmee ze rond kunnen komen; 
mensen hun financiën op orde hebben;
mensen een eigen huishouding kunnen voeren en voor zichzelf kunnen zorgen; 
mensen een geschikte en schone woonruimte hebben, waarin zij zelfstandig en veilig kunnen 
wonen.

• mensen eventueel ondersteuning kunnen krijgen van gemeente en dat van die ondersteuning 
geen misbruik wordt gemaakt.
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Het is de taak van de gemeente en de ISD Bollenstreek om haar inwoners te helpen bij het realiseren van 
bovenstaande doelen. De wetgever heeft wetten gemaakt om dit te bereiken. Het gaat onder andere om:

. de Participatiewet (PW), de lOAW, de lOAZ;
• de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs);
• de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

In deze verordening staan regels over handhaving in het kader van de PW, lOAW, lOAZ, Wmo en Wgs. 
De regels in deze verordening vullen de wettelijke regels aan. Het zijn regels op hoofdlijnen die de 
gemeenteraad heeft vastgesteld. Soms zijn er nog extra regels nodig waarin bepaalde zaken verder 
worden uitgewerkt.
Enkele verordeningen bevatten (voor een deel al) extra regels. Zo staan er in de Verordening Wmo en de 
Afstemmingsverordeningen PW, lOAW en lOAZ ISD Bollenstreek 2015 een paar regels over handhaving. 
Ook het beleidsplan schulddienst (hulp)verlening bevat enkele handhavingsregels. Die extra regels gaan 
bij strijd vóór op de regels van deze verordening.

De ISD Bollenstreek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regels in deze verordening.

Artikel 1.2 Uitgangspunten van deze verordening

De regels in deze verordening zijn geschreven vanuit een aantal uitgangspunten. De regels:
1. zijn goed leesbaar (zijn in minder juridische taal opgesteld)
2. respecteren de wettelijke regels, maar kunnen daarvan afwijken als dat nodig is om de doelen 

van de wetgever te realiseren of belangrijke internationale regels na te komen.

2. Handhaving

Artikel 2.1 Wat is handhaving (PW, lOAW, lOAZ, Wmo, Wgs)

Handhaving gaat over de manier waarop de ISD Bollenstreek en de inwoner met elkaar omgaan.
Het gaat over de manier waarop de ISD Bollenstreek zich moet gedragen en wat er van de inwoner wordt 
verwacht. Als de inwoner rechten heeft dan staan daar vaak plichten tegenover. Houdt de inwoner daar 
onvoldoende rekening mee dan kan de ISD Bollenstreek de uitkering, de dienstveriening of voorziening 
beëindigen, terugvorderen en/of veriagen en in sommige gevallen een bestuurlijke boete opleggen.

Artikel 2.2 Doel van de handhaving (PW lOAW, lOAZ Wmo, Wgs)

1. Voor de inwoner is het uiteindelijke doel van handhaving dat hij tijdig weet wat er van hem
verwacht wordt, welke dienstverlening de ISD Bollenstreek hem verleent en dat hij bereid is om 
zijn verplichtingen spontaan en uit zichzelf na te leven.

asm

2. Voor de ISD Bollenstreek is het doel van handhaving om te bevorderen dat de inwoner de regels 
naleeft waardoor wordt voorkomen dat de inwoner ten onrechte een uitkering of voorziening 
ontvangt. Daarnaast is het doel van handhaving om te controleren of de inwoner terecht een 
uitkering of voorziening ontvangt en zo vroeg mogelijk te signaleren als daarvan geen sprake is. 
In dat geval betekent handhaving ook dat de ISD Bollenstreek de uitkering of voorziening van de 
inwoner beëindigt, terugvordert en/of verlaagt en in sommige gevallen een bestuurlijke boete 
oplegt aan de inwoner.

Artikel 2.3 Kernwaarden bij de handhaving (PW. lOAW lOAZ, Wmo. Wgs)

J
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Bij het toepassen van de regels uit deze verordening houdt de ISO Bollenstreek rekening met de doelen 
van de genoemde wetten. De ISD Bollenstreek zorgt ervoor dat het effect van een besluit past bij die 
doelen. De ISD Bollenstreek gaat daarbij uit van de volgende kernwaarden:

We zien inwoners als volwaardige partners met eigen verantwoordelijkheid.
We vinden preventie heel belangrijk.
We passen maatwerk toe.

• Fraude mag niet lonen.

De begrippen die in deze verordening worden gebruikt, worden toegelicht in hoofdstuk 8.

Artikel 2 4 Uitgangspunten bij handhaving PVV lOA'A/ iOAZ, Wmo Wgs Awb)

Om de doelen van de wetten te bereiken, is het belangrijk dat de inwoner zijn verplichtingen nakomt. De 
ISD Bollenstreek ziet de inwoner als volwaardige partner. De inwoner is in de eerste plaats zelf 
verantwoordelijk om de in artikel 1.1 beschreven doelen te realiseren en geeft de informatie die nodig is. 
De ISD Bollenstreek helpt daarbij en doet dit:

1. door professionele dienstverlening aan de inwoner;
2. door begrijpelijke informatie aan de inwoner te geven over rechten en plichten;
3. door duidelijke afspraken te maken met de inwoner;
4. door formulieren en procedures zo in te richten dat de kans op fraude wordt beperkt;
5. door afspraken met de inwoner effectief te controleren;
6. door inwoners die hun verplichtingen niet nakomen op een passende manier te sanctioneren;
7. door het bieden van maatwerk uitgaande van de inwoner met respect voor de wettelijke regels, 

waarbij we kijken naar de doelen van de wetgever.

3. Hoe gaan we met elkaar om?

Artikel 3.1 De rol van de ISD Bollenstreek (PW, lOAW, IOAZ, Wmo Wgs, Gemeentewet, Awb)

1.

ï
■j.

De ISD Bollenstreek zoekt samen met de inwoner naar een oplossing voor zijn probleem. De
ISD Bollenstreek en de inwoner gaan daarbij op een respectvolle manier met elkaar om. De
ISD Bollenstreek zorgt voor het volgende:
a. Voor de inwoner is het duidelijk wie er namens de ISD Bollenstreek contact met hem 

onderhoudt. De ISD Bollenstreek houdt het aantal contactpersonen zo beperkt mogelijk.
b. De inwoner heeft, om zijn probleem te bespreken, altijd recht op een gesprek bij de ISD 

Bollenstreek/zorgloket/sociaal wijkteam of bij de inwoner thuis.
c. De ISD Bollenstreek helpt de inwoner om zijn probleem bij een andere organisatie te 

bespreken, als het bieden van hulp bij dit probleem een taak is voor die organisatie.
d. De website van de ISD Bollenstreek voldoet aan erkende kwaliteitseisen.
e. Er zijn eenvoudige (digitale) aanvraagformulieren beschikbaar voor de inwoner die een 

uitkering of voorziening of dienstverlening nodig heeft en die wil aanvragen. Het is voor de 
inwoner duidelijk waar die aanvraagformulieren verkrijgbaar zijn.

f. De ISD Bollenstreek informeert de inwoner op een passende manier over procedures die 
worden gevolgd en zorgt ervoor dat deze procedures zo eenvoudig mogelijk zijn.

g. De ISD Bollenstreek respecteert de privacy van de inwoner.
h. De ISD Bollenstreek maakt binnen de wettelijke mogelijkheden gebruik van gegevens die al 

binnen de ISD Bollenstreek aanwezig zijn en vraagt alleen gegevens die nodig zijn voor het 
beoordelen van de hulpvraag.

i. De ISD Bollenstreek wijst de inwoner op beschikbare deskundige hulp.

De ISD Bollenstreek reageert op een professionele manier op gedrag van de inwoner dat niet 
door de beugel kan. De ISD Bollenstreek zorgt voor het volgende: 
a. De inwoner wordt op tijd geïnformeerd over:
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• zijn rechten en plichten;
• wat er van hem wordt verwacht;
• welk gedrag niet deugt;
• wat de reactie van de ISD Bollenstreek is op gedrag dat niet deugt; en
• waarom de ISD Bollenstreek tegen het gedrag optreedt.

b. De ISD Bollenstreek geeft de inwoner de kans om zijn mening te geven vóórdat de 
ISD Bollenstreek beslist om op het gedrag van de inwoner te reageren.

c. De reactie van de ISD Bollenstreek op ontoelaatbaar gedrag past bij:
• de ernst van het gedrag;
• de mate waarin dat de inwoner verweten kan worden; en
• de persoonlijke situatie van de inwoner.

d. De ISD Bollenstreek stuurt de inwoner een brief met daarin duidelijk vermeld wat de ISD 
Bollenstreek gaat doen als reactie op het gedrag, wat dit precies betekent voor de inwoner en 
wat de inwoner daartegen kan doen. De ISD Bollenstreek maakt de inwoner ook duidelijk op 
welke manier hij het gedrag kan aanpassen, zodat de relatie hersteld wordt en de ISD 
Bollenstreek gemeente de dienstverlening zal voortzetten (als die is stopgezet).

Artikel 3.2 De rol van de inwoner (PW, lOAW.IOAZ, Wmo, Wgs, Gemeentewet, Awb)

1. De inwoner is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het oplossen van zijn probleem.
De ISD Bollenstreek vult de mogelijkheden van de inwoner en zijn sociale netwerk aan als dat
nodig is. De inwoner zorgt voor het volgende:
a. De inwoner gaat eerst na welke mogelijkheden hij zelf heeft om zijn probleem op te lossen 

(eigen kracht).
b. Als de ISD Bollenstreek hulp verleent werkt de inwoner mee aan de oplossing van zijn 

probleem.
c. De inwoner zorgt ervoor dat de hulp van de ISD Bollenstreek niet langer duurt dan nodig is.

2. De inwoner werkt mee zodat snel duidelijk is op welke manier zijn probleem zo snel mogelijk
kan worden opgelost. Dat betekent het volgende;
a. De inwoner informeert de ISD Bollenstreek zo snel en zo volledig mogelijk over alles wat 

van belang kan zijn voor het beoordelen van de hulpvraag, de persoonlijke situatie en de 
rechten en plichten van de inwoner. Dit geldt ook als de hulp al is toegekend.

b. De ISD Bollenstreek ontvangt alle documenten en bewijsstukken die zij nodig heeft zo snel 
mogelijk van de inwoner.

c. De inwoner brengt de ISD Bollenstreek zo snel mogelijk op de hoogte van zijn beperkingen, 
als die van belang zijn in het contact met de ISD Bollenstreek.

4. Terugvorderen uitkering 

Artikel 4. Terugvordering en incasso (PW, lOAW, lOAZ)

1. De ISD Bollenstreek vordert de uitkeringen terug in de gevallen die in de wet zijn beschreven en 
doet dat volgens de regels van de wet.

2. Bij een klein bedrag kan de ISD Bollenstreek besluiten om dit niet terug te vorderen, als dit teveel 
tijd en geld kost. De ISD Bollenstreek vordert een klein bedrag wel terug als er teveel uitkering is 
betaald omdat de inwoner onvoldoende informatie heeft gegeven aan de ISD Bollenstreek.

3. Bij de incasso zorgt de ISD Bollenstreek ervoor dat inwoners een inkomen blijven houden dat 
past bij hun persoonlijke situatie.
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5. Beëindigen en terugvorderen voorziening 

Artikel 5.1 Beëindiging voorziening (PW, lOAW. lOAZ Wmo en Wgs)

1. De ISD Bollenstreek kan een voorziening beëindigen als:
a. de inwoner onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en het verstrekken van de juiste of 

volledige gegevens zou tot een ander besluit hebben geleid;
b. de voorziening niet langer passend of nodig is;
c. de inwoner zich niet houdt aan voorwaarden en verplichtingen die aan de voorziening zijn 

verbonden;
d. de ISD Bollenstreek niet langer kan vaststellen of een voorziening kan worden voortgezet, 

omdat de inwoner onvoldoende meewerkt aan een onderzoek naar het recht op de voorziening;
e. de voorziening niet wordt gebruikt of voor een ander doel wordt gebruikt dan bedoeld;
f. de inwoner niet gebruik heeft gemaakt van de voorziening, tenzij hem dat niet te verwijten is.

2. De voorziening kan met terugwerkende kracht worden beëindigd (ingetrokken).

Artikel 5.2 Terugvordering voorziening (Wmo PW, Burgerlijk Wetboek)

De ISD Bollenstreek kan de voorziening of de waarde daarvan van de inwoner terugvorderen. Dit kan 
vanaf het moment waarop is voldaan aan één of meer van de beëindigingsredenen die genoemd worden 
in artikel 5.1.

6. Hoe controleert de ISD Bollenstreek of de afspraken worden nagekomen?

Artikel 6.1 

1.

Controle (PW, lOAW, lOAZ, Wmo)

■

2.

3.

4.

De ISD Bollenstreek controleert regelmatig of de inwoner recht heeft op een uitkering of 
voorziening en of hij de juiste uitkering of voorziening heeft aangevraagd of ontvangt. De ISD 
Bollenstreek kan daarvoor gebruik maken van:
a. huisbezoeken: medewerkers van de ISD Bollenstreek gaan langs bij de inwoner en kijken 

in en om de woning. De ISD Bollenstreek kan een huisbezoek aankondigen, maar dat hoeft 
niet;

b. heimelijke waarnemingen: medewerkers van de ISD Bollenstreek verzamelen gegevens 
over de inwoner zonder dat de inwoner hierover vooraf is geïnformeerd. Dat verzamelen 
gebeurt bijvoorbeeld door buurtonderzoek;

c. bestandsvergelijkingen: de ISD Bollenstreek vergelijkt de gegevens van de inwoner met de 
gegevens die bekend zijn over deze inwoner bij andere organisaties, zoals bij UWV, de 
Belastingdienst en andere gemeenten;

d. signalen en tips van organisaties of particulieren;
e. andere passende onderzoeksmethoden.

De controle van de voorzieningen is ook bedoeld om de kwaliteit van de voorziening te 
beoordelen en om te kijken of de voorziening op de juiste manier en voor het juiste doel wordt 
gebruikt.

Bij de controle van uitkeringen en voorzieningen zorgt de ISD Bollenstreek ervoor dat de 
regels die horen bij de opsporing van strafbare feiten worden nageleefd.

Bij beëindiging van de uitkering of voorziening op verzoek van de inwoner, onderzoekt de ISD 
Bollenstreek wat de reden is van de beëindiging. De ISD Bollenstreek gaat ook na of de uitkering
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of voorziening tot de einddatum terecht is verstrekt.

Artikel 6.2 Voorkomen van fraude (PW iOAW lOAZ Wmo)

De ISD Bollenstreek streeft ernaar om fraude te voorkomen (preventie). Daarom informeert de ISD 
Bollenstreek inwoners op een gepaste manier over rechten en plichten en over de gevolgen van misbruik 
en oneigenlijk gebruik van uitkeringen en voorzieningen.

Artikel 6.3 

1.

Handhavingsbeleidsplan (PW IOAW, lOAZ Wmo. Wgs)

De ISD Bollenstreek legt in een handhavingsbeleidsplan vast hoe de ISD Bollenstreek 
fraudebestrijding aanpakt en ervoor zorgt dat inwoners zich zo goed mogelijk aan de regels 
houden (handhaving).

2. In het handhavingsbeleidsplan staat in ieder geval:
a. wat de ISD Bollenstreek doet om fraude te voorkomen (preventie);
b. wanneer en hoe de ISD Bollenstreek inwoners informeert over rechten en plichten; 
c welke onderzoeksmethoden wanneer kunnen worden ingezet; en
d. hoe de ISD Bollenstreek samenwerkt met andere organisaties om fraude tegen te 

gaan.

Artikel 6.4 Verantwoording (PW, IOAW. lOAZ Wmo, Wgs)

De ISD Bollenstreek informeert de gemeenteraad tenminste jaarlijks in de jaarrekening (programma- .g- 
verslag) over de uitgevoerde handhavingsmaatregelen aan de hand van het verantwoordingsformat dat in tl 
ieder geval antwoord geeft op de volgende vragen:
a. op welke wijze heeft de ISD Bollenstreek inwoners voorgelicht en afspraken gemaakt?
b. hoe heeft de ISD Bollenstreek vormgegeven aan een optimale dienstverlening?
c. hoe heeft de ISD Bollenstreek gecontroleerd of afspraken (verplichtingen) worden nagekomen?
d. hoe vaak en op welke wijze is sprake geweest van terugvordering en (welke) sanctionering?
e. hoe heeft de ISD Bollenstreek samengewerkt met andere organisaties om fraude tegen te gaan?

Artikel 6.5 Privacy (PW, IOAW, lOAZ, Wmo)

i

1. De ISD Bollenstreek stelt voor onderzoeksmethoden die vaak worden toegepast een protocol op. 
Het gaat in ieder geval om een protocol voor de inzet van huisbezoeken. Een protocol moet 
ervoor zorgen dat er geen ongeoorloofde inbreuk op het privéleven van inwoners plaatsvindt. De 
ISD Bollenstreek maakt een protocol openbaar bekend.

2. Bij het uitvoeren van onderzoek zorgt de ISD Bollenstreek ervoor dat inbreuk op persoonlijkheids
rechten, zoals op de bescherming van het privéleven, niet verder gaat dan wat noodzakelijk, 
passend en wettelijk toegestaan is.

7. Van oud naar nieuw

Artikel 7.1 Onderzoek naar de werking van de verordening 

1.

(Gemeentewet)

De ISD Bollenstreek onderzoekt regelmatig of de verordening voldoende bijdraagt aan de doelen 
die de ISD Bollenstreek wil bereiken.
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2. De gemeenteraad bespreekt een verslag van dit onderzoek en past de verordening aan als dat 
nodig is.

Artikel 7.2 Uitvoeringsregels (Gemeentewet)

De ISD Bollenstreek kan uitvoeringsregels maken over de onderwerpen die in deze verordening zijn 
geregeld. Deze uitvoeringsregels kunnen de vorm hebben van beleidsregels of van een (nadere) 
regeling. Beleidsregels geven aan hoe de ISD Bollenstreek met een bepaalde bevoegdheid omgaat. 
Met een (nadere) regeling worden bepaalde regels van de verordening verder uitgewerkt. De 
mogelijkheid om deze uitvoeringsregels te maken wordt begrensd door de wet.

Artikel 7.3 Afwijken van de verordening (hardheidsclausule) ; Gemeentewet)

De ISD Bollenstreek kan afwijken van een bepaling uit deze verordening als toepassing van die bepaling 
een onredelijke uitkomst heeft voor de inwoner of voor een ander die direct bij het besluit betrokken is. 
Een uitkomst is in ieder geval onredelijk als de doelen van de wetten of de doelen van deze verordening 
door het toepassen van de regels juist niet worden gehaald.

Artikel 7.4 Intrekken oude verordening

De volgende verordening wordt ingetrokken op de datum dat deze verordening ingaat; 
• de handhavingsverordening PW, lOAW en lOAZ ISD Bollenstreek 2015

(Gemeentewet)

Artikel 7.5 

1.

Ingangsdatum en naam (Gemeerrtewet)

Deze verordening wordt genoemd: Handhavingsverordening PW, lOAW, lOAZ, Wmo en 
Wgs ISD Bollenstreek 2019.

2. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op zijn publicatie.

a

8. Begrippenlijst

In deze verordening worden allerlei begrippen gebruikt. Deze begrippen hebben dezelfde betekenis als in 
de wetten waarop deze verordening is gebaseerd. Waarom deze begrippenlijst?

Soms worden bepaalde begrippen in meerdere wetten gebruikt en hebben ze in die wetten een 
verschillende betekenis. Hier staat wat de betekenis van deze begrippen in deze verordening is. 
Voor een aantal begrippen geldt dat ze in deze verordening een ruimere betekenis hebben dan in 
de genoemde wetten, omdat zoveel mogelijk is aangesloten bij het normale, dagelijkse 
taalgebruik.
Ook staan er voor de duidelijkheid enkele wettelijke begrippen in de lijst, die in deze verordening 
wel dezelfde betekenis hebben, maar hier in andere woorden zijn omschreven.
Tenslotte worden in deze verordening ook begrippen gebruikt die niet zijn terug te vinden in de 
wetten. Ook die zijn hier omschreven.

Awb: Algemene wet bestuursrecht.
Beëindigen voorziening herzien of intrekken van het besluit om een voorziening toe te kennen.
Fraude: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, of het verzwijgen of niet

(op tijd) verstrekken van gegevens. Het gaat om gegevens die nodig zijn om te 
bepalen of er recht op een uitkering of een voorziening is, en om de duur en
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Hulp:

Hulpvraag:
ISD Bollenstreek:

Inwoner:

lOAW:

lOAZ:

Uitkering:
Persoonlijke situatie: 

Pgb:

PW:
Sociaal netwerk:

Uitkering:
Voorziening:
Wet:

Wgs:
Wmo:

hoogte van die uitkering of voorziening vast te stellen. Als gevolg hiervan wordt 
een uitkering of voorziening helemaal of gedeeltelijk ten onrechte verstrekt, 
ondersteuning bij toeleiding naar arbeidsinschakeling of inkomensondersteuning 
als bedoeld in artikel 7 van de PW, maatschappelijke ondersteuning als bedoeld 
in artikel 1.1.1 van de Wmo of schuldhulpverlening als bedoeld in artikel 1 van de 
Wgs.
de behoefte aan ondersteuning die de inwoner bij de melding heeft, 
het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale dienst Bollenstreek, zoals 
samengesteld conform de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek, 
de persoon die een direct belang heeft bij een besluit van de gemeente (artikel 
1:2 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). Als de inwoner een hulpvraag 
heeft die nog niet heeft geleid tot een verzoek om een besluit te nemen of tot 
feitelijk handelen door de gemeente/ISD Bollenstreek, dan wordt met inwoner 
bedoeld: degene die als ingezetene in de basisregistratie personen van de 
gemeente is ingeschreven, of, als het gaat om hulp op grond van de 
Participatiewet, de lOAW of de lOAZ: degene die woonplaats heeft in de 
gemeente, volgens de regels van artikel 10 lid 1 en 11 van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek. Voor de toepassing van deze verordening wordt ook onder 
inwoner verstaan: de persoon die hulp van de ISD Bollenstreek heeft gehad maar 
zijn woonplaats niet meer in de gemeente heeft.
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers.
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen.
de bijstandsuitkering, de lOAW- of de lOAZ-uitkering.
alle omstandigheden, mogelijkheden en persoonskenmerken van de inwoner die 
van belang zijn, inclusief de behoefte van de inwoner.
persoonsgebonden budget, een geldbedrag waarmee iemand zelf hulp(middelen) 
in kan kopen.
Participatiewet.
huisgenoten of andere personen met wie de inwoner een sociale relatie
onderhoudt (inclusief mantelzorgers).
de bijstandsuitkering, de lOAW- of de lOAZ-uitkering.
hulp in de vorm van een dienst, activiteit, product, pgb of geldbedrag.
de Participatiewet, de lOAW, en/of de lOAZ, de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. ,,
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

«
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Bijlage 1

Onderscheid huidige situatie en voorgestelde situatie belicht vanuit de verschillende rollen 
van gemeenteraad - ISO Bollenstreek • inwoner:

Huidige situatie:
Rol gemeenteraad 
Handhavingsverordening 
PW, lOAW en lOAZ

Voorgestelde situatie:
Rol gemeenteraad
Voorgestelde Handhavingsverordening 
PW, lOAW, lOAZ Wmo, Wgs

Gemeenteraad staat op afstand.

Wat betreft de PW heeft de 
gemeenteraad het dagelijks bestuur 
van de ISD Bollenstreek In de 
Handhavingsverordening opdracht 
gegeven een handhavingsbeleidsplan 
met een visie op handhaving vast te 
stellen.

De gemeenteraad wordt tenminste 
jaarlijks in de jaarrekening over de 
aard en doelmatigheid van de 
uitgevoerde handhavingsmaatregelen 
geïnformeerd door de ISD 
Bollenstreek volgens een door de ISD 
Bollenstreek bepaald format.

Wat betreft Wmo en Wgs Is er geen 
visie op handhaving geformuleerd. 
Ook is er geen verantwoordingsformat 
vastgesteld.

De gemeenteraad heeft zelf een visie op handhaving 
neergelegd in de Handhavingsverordening. Deze visie geldt 
voor PW (lOAW, lOAZ), WMO en Wgs.

De visie is gebaseerd op het ‘concept hoogwaardige 
handhaving’ waarbij dit concept is vertaald in een 
‘omgekeerde’ en integrale verordening voor PW 
(lOAW/IOAZ), Wmo en Wgs waarbij ook vanuit het 
perspectief van de inwoner is gedacht en waarbij maatwerk 
de kern is.

In de verordening zijn de uitgangspunten/kernwaarden/de 
visie op handhaving omschreven.
De rol van de ISD Bollenstreek en de rol van de inwoner 
zijn geconcretiseerd in de verordening.

De gemeenteraad stelt een controleformat vast op basis 
waarvan de ISD Bollenstreek de gemeenteraden tenminste 
jaarlijks informeert over de resultaten van de handhaving.

Huidige situatie:
Rol van de ISD Bollenstreek 
Concept hoogwaardige handhaving 
neergelegd in het
Handhavingsöe/e/dsp/an PW, lOAW 
en lOAZ van de ISO Bollenstreek

Voorgestelde situatie:
Rol van de ISD Bollenstreek
In de voorgestelde Handhavingsverorden/ng PW, lOAW, 
lOAZ, Wmo en Wgs is het ‘concept hoogwaardige 
handhaving’ neergelegd.

Wat betreft de PW heeft de ISD 
Bollenstreek in opdracht van de 
gemeenteraad een Handhavings
beleidsplan vastgesteld. In het 
Handhavingsbeleidsplan is een visie 
op handhaving vastgesteld.

De visie is gebaseerd op het ‘concept 
hoogwaardige handhaving’ dat uit vier 
pijlers bestaat; _____

De ISD Bollenstreek geeft uitvoering aan de visie op 
handhaving die de gemeenteraad in de 
‘Handhavingsverordening’ heeft vastgesteld en die geldt 
voor PW (lOAW/IOAZ), Wmo en Wgs.

Centraal staat hoe de ISD Bollenstreek en de inwoner met 
elkaar omgaan. Zowel de rol van de ISD Bollenstreek als 
de rol van de inwoner is benoemd. Nadruk ligt op 
maatwerk.
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Pijler 1: Voorlichting en duidelijke 
afspraken maken. Vroegtijdig inwoners 
informeren (preventie)
Pijler 2: Klantgericht doen wat je 
belooft en afspreekt. De 
dienstverlening optimaliseren 
(preventie)
Pijler 3: Anticiperen op klantgedrag en 
effectief controleren van afspraken. 
Vroegtijdige detectie en afhandeling 
Pijler 4: Al dan niet nakomen van 
afspraken heeft consequenties. 
Daadwerkelijk sanctioneren.

De ISD Bollenstreek informeert de 
gemeenteraden tenminstejaarlijks in 
de jaarrekening over de aard en 
doelmatigheid van de uitgevoerde 
handhavingsmaatregelen (volgens 
format van de ISD Bollenstreek).

Wat betreft WMO en Wgs heeft de ISd 
Bollenstreek geen beleidsregels / 
beleidsplan handhaving vastgesteld.
Er is geen verantwoordingsformat 
vastgesteld.

De ISD Bollenstreek legt in een handhavingsbeleidsplan 
vast hoe de ISD Bollenstreek fraudebestrijding aanpakt en 
ervoor zorgt dat inwoners zich zo goed mogelijk aan de 
regels houden.

De ISD Bollenstreek informeert de gemeenteraad tenminste 
jaarlijks in de jaarrekening over de uitgevoerde 
handhavingsmaatregelen aan de hand van een door de 
gemeenteraad vastgesteld format.

Huidige situatie:
Rol van de inwoner

Voorgestelde situatie:
Rol van de inwoner
In de voorgestelde Handhavingsverorcfening PW, lOAW, 
lOAZ, Wmo en Wgs is het ‘concept hoogwaardige 
handhaving’ neergelegd.

In het Handhavingsbeleidsplan PW, 
lOAW en lOAZ van de ISD 
Bollenstreek is het ‘concept 
hoogwaardige handhaving’ 
neergelegd.

De pijlers van het concept 
hoogwaardige handhaving zijn 
geschreven vanuit de ISD Bollenstreek 
en niet vanuit die van de inwoner.

Het ‘concept hoogwaardige handhaving’ is vertaald in een 
‘omgekeerde’ integrale verordening die geldt voor PW 
(lOAW/IOAZ), Wmo en Wgs waarbij ook vanuit het 
perspectief van de inwoner is gedacht en waarbij maatwerk 
de kern is.
Centraal staat hoe de inwoner en ISD Bollenstreek met 
elkaar omgaan. Zowel de rol van de inwoner als de rol van 
de ISD Bollenstreek is benoemd.

BIJLAGE

1. Adviesraad Sociaal Domein Hillegom

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hillegom, t.a.v. Hanneke Bakker 
beleidsmedewerker HLT

Van: Adviesraad Sociaal Domein Hillegom (ASD Hillegom, voorheen WMO Adviesraad Hillegom)
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Betreft: Advies van de ASD Hillegom inzake ‘Notitie Handhavingsverordening PW, lOAW, lOAZ, WMO en 
WGS ISD Bollenstreek 2019’.

Hillegom, 27 mei 2019.

Geachte Leden van het College van Burgemeester en Wethouders,

In deze brief ontvangt u onze reactie op de Notitie Handhavingsverordening PW, lOAW, lOAZ, WMO en 
WGS ISD Bollenstreek 2019. Hiermee voldoen wij graag aan uw adviesaanvraag.

In algemene zin merken wij het volgende op:

• De notitie is naar onze mening zeer algemeen van aard. Het overtuigt ons niet dat de diverse aard van 
de betrokken groepen van burgers een passende aanpak krijgen (of dat nu gaat om preventie en/of 
repressie), laat staan de specifieke behoeften van de inwoners van onze gemeente.

-Commentaar

Het betreft hier een raamverordening, de nadere uitwerking/invulling vindt plaats doorbet dagelijks 
bestuur van de ISD Bollenstreek. Maatwerk staat voorop (en dus een passende aanpak) en de 
gemeenteraden worden er meer bij betrokken (en kunnen dus meer sturing geven).

• In de visie missen we een algemene voorstelling over de wijze van handhaven en missen we een 
missie. Wat wilt u als college uitstralen als het om handhaven gaat? Hoe gaat u dat bereiken?

-Commentaar

Zoals vermeld vindt de verdere uitwerking/invulling plaats door het dagelijks bestuur. Naar onze mening 
wordt in de notitie en verordening uitvoerig aangegeven wat wij met handhaving willen bereiken, te weten 
een bereidheid van de inwoner om spontraan de regels na te leven zodat er geen/minder repressie 
behoeft plaats te vinden. Hetgeen wij met handhaving willen uitstralen is een organisatie die respectvol 
en rechtvaardig omgaat met de inwoners van de ISD gemeenten.

• Hoogwaardig handhaven gaat over de balans tussen preventie en repressie, uit de notitie maken we 
niet op hoe deze balans geduid wordt.

-Commentaar

Preventie staat voorop. Bij handhaving is namelijk daar de grootste winst te behalen. Onbedoeld misbruik 
is te voorkomen met goede voorlichting, transparantie en duidelijke communicatie. Optimale 
dienstverlening en eenduidige werkprocessen verkleinen de ruimte voor het plegen van fraude. Het 
proces van toegang tot maatwerkvoorzieningen is een belangrijk instrument om te sturen op een 
rechtmatige inzet.

• Het kwadrant op pagina 4 onderschrijven we, echter hoe is het zogenaamde ‘doenvermogen’ van de 
burger hierin verwerkt? Wij zijn van mening dat dienstverlening op maat doeltreffender is dan een 
generieke, standaard aanpak.

-Commentaar

Het "doenvermogen" van de inwoner is op zich niet verwerkt in het concept (“kwadrant”) van 
Hoogwaardige Handhaving. Het "doenvermogen" van de inwoner vinden wij wel terug in de verordening, 
met name daar waar de rol van de inwoner is omschreven. Hetgeen wij voorstaan is een vorm van 
methodisch maatwerk met een aanpak die zowel generiek als specifiek genoemd mag worden. Dit 
voorkomt willekeur en maakt het ook gemakkelijker het beleid te evalueren en waar nodig bij te stellen.

• Er wordt gesproken over dienstverlening vanaf de poort, hoe wordt de dienstverlening vóór de poort 
ingericht? Wij vragen ons dit af, omdat continu aandacht voor preventie lijkt ons noodzakelijk die 
dynamisch ingericht is en mee ontwikkeld met de samenstelling van burgers in Hillegom.
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-Commentaar

Een dienstverlening voor de poort heeft betrekking op het voorkomen van instroom in PW, Sdv of WMO. 
Handhaving is een dienstverleningsconcept na instroom. Dienstverlening “Voor de poort” heeft 
betrekking op andere beleidszaken/, instrumenten dan die “vanaf de poort. ” Bij het eerste valt te denken 
aan bijvoorbeeld vroegsignalering van schulden zoals Vroeg Eropaf (bij SDV en PW), aan economisch-. 
onderwijs- en welzijnsbeleid (bij PW) en aan welzijns- gezondsheids- en huisvestingbeleid (bij WMO.)

• Er wordt veel over eigen kracht van de burger gesproken, is er zicht op wat de eigen kracht van de 
burgers daadwerkelijk is en hoe hier handhaving op ingezet moet/kan worden? Weet de burger 
voldoende wat hij waar kan aanvragen en wat zijn verplichtingen zijn? Met andere woorden, is er vooraf 
een analyse gemaakt over de burger in Hillegom en zijn/haar behoefte?

-Commentaar

Het is duidelijk dat de ene inwoner meer zelfredzaam is dan de ander. Het naleven van wetten en regels 
begint dan ook bij duidelijkheid en het op maat informeren van inwoners. De kwaliteit van de informatie is 
daarbij cruciaal. Begrijpt iemand wat zijn rechten en plichten zijn in relatie tot uitkering of voorziening ?AI 
onze consulenten zijn daarom getraind in gesprekstechnieken (ook in het kader van de zogenaamde 
Mobility Mentoring) en is het gebruik van begrijpelijke taal een belangrijk aandachtspunt. Uit onderzoek 
weten wij dat inwoners die zich gehoord weten en zich respectvol behandeld voelen, een grotere 
procedurele rechtvaardigheid voelen, ook als de beslissing in hun nadeel uitvalt. De dienstverlening is zo 
ingericht dat consulenten benaderbaar en bereikbaar zijn en dat de inwoner weet waarbij terecht kan met 
vragen en onduidelijkheden.

• De uitgangspunten zijn volgens ons onvoldoende duidelijk en/of scherp, We missen hier zaken als 
transparantie, voortvarendheid, wat als de aanname niet opgaat en een klant onvoldoende eigen kracht 
heeft? Hoe gaat u daar vervolgens mee om?

-Commentaar

Naar onze mening zijn de uitgangspunten juist klip en klaar. Bij (het streven naar) een optimale 
dienstverlening horen zaken als transparantie en voortvarendheid (waaronder korte afhandeltermijnen)
En als een inwoner niet voldoende “'eigen kracht” heeft zal dit al snel duidelijk worden in de gesprekken 
die met de inwoner bij de toegang gevoerd worden (daarbij ondersteund door meetinstrumenten, zoals de 
zelfredzaamheidsmatrix ,screeningsinstrument "Mesis” en de Participatieladderj.De dienstverlening is 
vervolgens op maat.

• Door bij voorbaat de nadruk te leggen op handhaving, domineert een negatieve grondhouding. Is hier 
een reden voor? Hoeveel wordt er gefraudeerd? Gaat het niet veel vaker over niet weten of niet kunnen? 
In welke mate geldt mogelijke urgentie voor de Gemeente Hillegom?

-Commentaar

Handhaving, als door ons bedoeld, heeft vooral betrekking op handhaving in de zin van preventie met 
nadruk op maatwerk (dus een dienstverleningsconcept op maat vandaar dan ook de omschrijving 
“concept Hoogwaardige Handhaving”) Van een negatieve grondhouding is hier dus geen sprake. 
Integendeel zelfs.

Toegegeven kan worden dat de term handhaving voor verwarring zorg kan dragen, omdat deze term 
blijkbaar associaties oproept met vooral repressie wat het voor een deel ook kan zijn. Handhaving is 
echtereen wettelijke term en om die reden hier gebruikt

Overal waar veel geld in omgaat wordt gefraudeerd, dus ook bij de WMO. Fraude, al dan niet bewust, 
vinden wij vooral terug bij de zorgaanbieders en aanzienlijk minder bij de inwoners. Zo hebben wij het 
afgelopen jaar vastgesteld dat voor ongeveer € 400.000 teveel is gedeclareerd -al dan niet opzettelijk- 
door zorgaanbieders (4 ISD gemeenten totaal.)
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MS

Aanbevelingen

Graag stellen wij u het volgende voor:

• Neem eigen kracht en regie als einddoel en niet bij voorbaat als uitgangspunt. Burgers die gebruik 
maken van uitkeringen en/of voorzieningen zijn regelmatig diegene die dit minder goed zelf kunnen.

-Commentaar

In het kader van de decentralisaties heeft de Rijkswetgever de eigen kracht van de inwoner centraal 
gesteld. De daarbij behorende bezuinigingen hebben daartoe ook genoopt. Intussen weten alle 
gemeenten in Nederland dat niet iedere inwoner even zelfredzaam is en dus toch ondersteuning behoeft 
in meer of mindere mate. Vandaar het belang van maatwerk en het serieus nemen van de inwoner zoals 
door ons is voorgesteld.

• Zorg voor expliciete inbedding van handhaving in een breder instrumentarium dat past bij de Hillegomse 
situatie. Indien er dan onvoldoende aanleiding is voor een formalistische, urgente en repressieve aanpak, 
bouw de notitie dan op vanuit een constructieve grondhouding. Leg daarbij dan vooral de nadruk op het 
wegnemen van de noodzaak tot handhaving. Gezien de kwetsbaarheid van de betrokken Hillegommers, 
dient handhaving nadrukkelijk de actuele urgentie te volgen als sluitstuk van beleid.

-Commentaar

Naar onze mening lijken wij geheel te voldoen aan de wens hier van de Adviesraad. De handhaving is en 
wordt ondergebracht in een breder instrumentarium, namelijk die van dienstverlening op maat. Preventie 
staat daarbij voorop zodat zoveel mogelijk repressie achterwege kan blijven. En als er dan toch tot 
repressie moet worden overgegaan dan geldt dat dit plaats vindt op maat, waarbij getoetst wordt aan de 
ernst van het feit, de mate van verwijtbaarheid en de eventuele bijzondere omstandigheden van de 
persoon in kwestie.

• Deel tevens de urgentie voor het opstellen van deze notitie. Begrijpen en inzichtelijk maken van de 
omvang, in tijd en complexiteit, is het begin van de oplossing. Hiermee wordt tevens inzicht gegeven in 
de uitvoerbaarheid van de voorgenomen handhaving. De huidige notitie gaat nu voorbij aan het ‘hoe’.

-Commentaar

Zoals in de notitie/verordening is aangegeven wordt de " hoe “ vraag beantwoord door verdere 
uitwerking/invulling door het dagelijks bestuur van de ISD Bollensteek.

• Neem expliciet de inzichten en resultaten uit het succesvol afgeronde Programma Ontschotten mee en 
geef aan op welke wijze de handhavingsverordening nodig is en daarmee een oplossing biedt voor de 
geconstateerde uitdagingen, specifiek voor Hillegom.

-Commentaar

De voorgestelde handhavingsverordening is juist het voorbeeld van een manier van ontschot denken. 
Door handhaving bij de drie bedoelde kemwetten op dezelfde manier te benaderen verdwijnen hiermee 
de beleidsmatige schotten tussen die wetten op dit terrein en kan de handhaving integraal worden 
opgepakt .Door handhaving onder te brengen in het dienstverleningsconcept op maat komen preventie 
en maatwerk voorop te staan. Daarbij wordt de verordening bovendien vanuit de inwoner benaderd gelijk 
als dat bij de omgekeerde toets van Stimulanzs het geval is. Dat wij het concept hoogwaardige 
handhaving ook (willen gaan) toepassen bij de uitvoering van de WMO en Wgs heeft te maken met het 
succes dat dit concept heeft bij de PW en wij onze ogen er helaas niet voor kunnen sluiten dat er ook bij 
de WMO en l/Vgs gefraudeerd kan worden. Deze constatering is hierom van belang omdat wij sinds de 
decentralisaties veel meer gemeenschapsgeld uitgeven dan vroeger. Het belang van rechtmatigheid is 
daarmee navenant toegenomen. Het perspectief op rechtmatigheid zou eigenlijk dan ook verbreed 
moeten worden naar het gehele sociale domein.
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Voor nadere informatie over ons advies zijn wij uiteraard beschikbaar. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met ASD lid mw. Brigitte van Buggenum via het volgende e-mail: wmo.hillegom@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Hillegom,

De voorzitter,,

drs. Teresa Cardoso Ribeiro

2. Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk

Noordwijk, 2 juni 2019

Reactie op de concept Handhavingverordening PW, lOAW, lOAZ, Wmo en Wgs 2019 van de ISD 
Bollenstreek

De Adviesraad heeft de Handhavingsverordening doorgenomen en is gekomen tot de volgende reactie, 
c.q. het volgende advies.

Algemeen

De Handhavingsverordening wordt in het algemeen beoordeeld als een stap vooruit. Gemeenten komen 
minder op afstand te staan, de controle vindt plaats vanuit een visie: hoogwaardig, “omgekeerd" en 
integraal. Het perspectief van de inwoner is het uitgangspunt en maatwerk is de kern. Toch valt daar wel 
iets op af te dingen. Het gaat vooral over de hoogwaardige handhaving, een enkele keer gaat het over 
hoogwaardige dienstverlening. Maar die hoogwaardige dienstverlening wordt verder niet uitgewerkt. 
Hoewel in de visie staat dat de ISD/gemeente en de inwoner eikaars gelijkwaardige partner zijn, wordt de 
visie verder uitgewerkt als eenrichtingverkeer richting de inwoner.

-Commentaar

Het concept hoogwaardige handhaving is juist een dienstverleningsconcept op maat (dat ook op andere 
plaatsen wordt uitgewerkt/ingevuld).
Inwoners hebben inspraak via de geëigende kanalen ( cliëntenraad en WMO adviesraden).

Reactie op de tekst 

Paragraaf 4, pagina 4

Het gaat bij de vier visie-elementen vooral over de gevolgen van het niet voldoen aan de regels, het 
tegengaan van fraude, de gevolgen van het niet naleven van de verplichtingen en het sanctioneren. De 
ISD gaat algemene voorlichting geven over rechten en plichten. Niet beschreven wordt welke gevolgen 
niet-naleving van de eigen procedures heeft voor de ISD of de gemeente en op welke wijze de inwoner 
daarvoor wordt gecompenseerd.

-Commentaar

Voor zover de ISD zijn eigen procedures niet zou naleven kan de inwoner hierover een klacht indienen 
c.q een bezwaarschrift. Bovendien wordt de ISD gecontroleerd door de accountant (single audit; at dan 
niet goedkeurende verklaring) en legt verantwoording af aan de gemeenteraden (onderdeel 6.4 van de 
verordening).

Geen onderdeel van de visie is om inwoners daadwerkelijke mensgerichte steun te geven bij de uitleg 
over hoe de procedures in elkaar zitten, waarom naleving nodig is, wat de gevolgen zijn van niet- 
naleving. Wij adviseren om dit wel te doen en op te nemen in de visie.

m
.tk
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-Commentaar

In artikel 3. staat omschreven hoe de ISO en de Inwoner met elkaar omgaan. De handhavingsverordening 
is echter een raamverordening. Binnen dat kader vindt nog nadere uitwerking/invulling plaats. Dit geldt 
ook voor de visie.

Verderop op die pagina staat: Handhaving is een concept van dienstverlening. Dat wordt verder 
uitgelegd, als dat handhaving geïntegreerd dient te zijn in alle dienstverlening. In de praktijk kan dat 
betekenen dat alle dienstverlening elementen kan gaan bevatten van geïntegreerd wantrouwen: alles dat 
we van u horen, kan tegen u gebruikt worden. De Adviesraad geeft het advies dat het dan beter is om 
een afzonderlijke afdeling Handhaving te hebben en dat de verleende dienstverlening ook echte 
dienstverlening is en alleen maar dat.

-Commentaar

Wij kunnen deze redenering niet volgen. Handhaving zoals neergelegd in de verordening (dus in ruime 
zin) heeft niets te maken met wantrouwen maar alles met een dienstverleningsconcept op maat. Hiermee 
wordt juist voorkomen dat er gehandhaafd moet worden in enge zin (repressie).

Paragraaf 5

Bij het begin van paragraaf 5 staat: “Om de doelen van de wetten te bereiken, is het belangrijk dat de 
inwoner zijn verplichtingen nakomt.” Wij zijn van mening dat hier hoort te staan: Om de doelen van de 
wetten te bereiken, is het belangrijk dat de ISD en de inwoner beide hun verplichtingen nakomen.

-Commentaar

Het nakomen van de verplichtingen door de ISD ligt al in besloten in de opdracht van de gemeenteraad 
aan de ISD om de verordening uit te voeren.

In paragraaf 5 worden daarna in 7 punten de verantwoordelijkheden van de ISD uitgewerkt. Naar onze 
mening ontbreekt hier punt 8: door intern maatregelen te nemen als (onderdelen van de) ISD hun 
verplichtingen/toezeggingen niet nakomen.

-Commentaar

Het al dan niet nemen van interne maatregelen is geen uitgangspunt bij handhaving, zoals bedoeld in 
onderdeel 2.4 van de verordening. Uiteraard kunnen bedoelde gebreken gesignaleerd worden bij de 
beleidsevaluatie van de verordening, het programmaverslag dan wel accountantscontrole e.d. Ook 
kunnen klacht-bezwaarschriften bepaalde onvolkomenheden naar voren brengen.

Aan het einde van paragraaf 5 op pagina 7 gaat het over terugvordering. Het is bekend dat bij mensen 
met schulden die schulden vaak torenhoog zijn geworden doordat overheidsorganen bij het 
terugvorderen van teveel betaalde bedragen vaak hoge rentes rekenen en door stapeling van boete, 
rente, boete, rente enz. mensen niet meer uit de schulden komen. Wij pleiten ervoor dat dit soort 
stapeling zoveel mogelijk wordt voorkomen. Komt een dergelijke situatie toch voor, dan is het zaak om 
via persoonlijk contact tot een oplossing te komen.

-Commentaar

Vandaar het bepaalde in onderdeel 4.3 van de verordening. Stapeling kan ook worden tegengegaan door 
een juiste toepassing van de beslagvrije voet, zoals bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke 
rechtsvordering

Wij vinden het verder belangrijk dat de ISD vaststelt beneden welk bedrag niet teruggevorderd wordt, 
omdat terugvorderen van een bepaald miniem bedrag de ISD en daarmee de gemeente meer kan kosten 
dan het oplevert.
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-Commentaar

Op zich klopt dit, maar wij zijn ook van mening dat fraude niet mag lonen (kernwaarde bij de handhaving, 
onderdeel 2.3). Bij fraude is uitgangspunt dat ook kleine bedragen teruggevorderd worden ook al zou dit 
meer kosten dan het oplevert.

Paragraaf 6

In paragraaf 6, bij de punten 1 t/m 5 stellen wij voor een punt 6 toe te voegen, dat luidt: Hoe vaak is de 
ISD haar toezeggingen aan inwoners niet nagekomen en welke interne maatregelen zijn er vervolgens 
genomen om dit een volgende keer niet meer te laten gebeuren?

-Commentaar

Het is niet duidelijk wat met deze toevoeging bedoeld wordt. Als het zou gaan om mondelinge 
toezeggingen in de spreekkamer die vervolgens niet zouden worden nagekomen dan lijkt dit ons in ieder 
geval een onmogelijk verzoek alleen al gelet op de meer dan tienduizend contacten die de ISD 
consulenten jaarlijks hebben met haar inwoners. Bovendien is het altijd betwistbaar of er al dan niet een 
toezegging is gedaan.

Uiteraard gaat in een grote organisatie als de ISD met zijn vele contacten en de vele besluiten die 
genomen moeten worden weLeens zaken fout. Het is en blijft immers mensenwerk. De ISD is echter een 
lerende organisatie en zal altijd streven naar verbeteringen.

Paragraaf 7

Bovenaan pagina 9 gaat het om democratische legitimatie. Wij vragen u om dit begrip iets meer uit te 
werken. Onduidelijk is van wie die constatering is en wat voor onderbouwing daarbij hoort.

-Commentaar

De onderbouwing wordt naar onze mening gegeven (onder meer) in de daaropvolgende alinea.

Eraan toegevoegd kan worden is het volgende. Het begrip democratische legitimiteit kent verschillende 
aspecten. Hier wordt met name gedoeld op het aspect dat je als bestuur (in casu gemeenteraad) in staat 
bent richting te geven aan processen in de samenleving en in staat bent daar controle op uit te oefenen ( 
in casu richting te geven aan de manier waarop de ISD de door hem uit te voeren wetten handhaaft en de 
wijze waarop dit gecontroleerd wordt). Geconstateerd is door de ISD dat de gemeenteraden die sturing 
nauwelijks geven en evenmin op bedoelde handhaving controle uitoefent Dat vinden wij uit oogpunt van 
legitimiteit geen goede zaak en kan onnodige afstand scheppen tussen de gemeenteraden en een 
Gemeenschappelijke Regeling als de ISD (die immers van en voorde gemeenten is).

Tot zover de reactie op de tekst in de afzonderlijke paragrafen.

Op de tekst van de conceptverordening gaan wij hier niet verder in. Wij zijn van mening dat 
bovenstaande punten (als zij worden overgenomen) kunnen leiden tot een andere tekst in de 
conceptverordening. Veel van wat in de visie staat, komt immers terug in de conceptverordening.

Tenslotte: de Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk stelt het op prijs om de jaarlijkse informatie over de 
resultaten van de handhaving op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde controleformat in 
afschrift te mogen ontvangen.

Namens de Adviesraad Sociaal Domein, .

van Dongen, covoorzitter Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk

3. Adviesplatform sociaal domein Teylingen
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L Domein Teylingen

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Teylingen 

Postbus 149 

2215 ZJ Voorhout

Voorhout, 6 juni 2019

Geacht college.

Op de volgende onderwerpen heeft u om ons advies gevraagd:

1. Handhavingverordening ISO
2. Behoefte additionele vorm van vraagafhankelijk vervoer
3. Inkoop Jeugdhulp 2021

Tijdens onze vergadering van maandag 27 mei jl. hebben wij deze onderwerpen besproken en we 
willen u het volgende meegeven.

1. Handhavingverordening ISO

Wij kunnen ons vinden in de gekozen insteek, de vier visie-elementen en de keuze voor één 
verordenir^ die integraal de handhaving van meerdere wetten regelt. Deze nota regelt echter vooral 
het sluitstuk van de aanpak en wij hopen dat de andere onderdelen een even heldere als integrale 
aanpak krijgen. Het goed regelen van de integrale toegang is hiervoor wel een randvoorwaarde. De 
ontwikkeling van die integrale toegang behoeft een hogere prioriteit, omdat het al vaak wordt 
genoemd als oplossing voor verschillende knelpunten.

Het taalgebruik in de nota heeft ons positief verrast en we hopen dat dit wordt voortgezet in de 
informatie aan en de correspondentie met de klanten. Het vaak ingewikkelde taalgebruik in de 
beschikkingen kan echt beter. Meer aandacht voor de digitale toegar^ van de ISD is wat ons betreft 
ook op zijn plaats. In vergelijking met de Belastingdienst en het UWV vraagt de ISO nog veel hard 
copy. Dat menselijk contact voorop staat is plezierig voor de klanten met beperkte digitale 
vaardigheden, maar sluit niet meer aan bij de huidige tijdsgeest. Tenslotte adviseren wij u om de ISD 
twee keer per jaar te laten rapporteren. Alleen bij het jaarverslag is, naar onze mening, niet 
voldoende om als gemeenteraad goed geïnformeerd te zijn, het gesprek met de ISD aan te gaan en 
waamodig te kunnen laten bijsturen.

-ff
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-Commentaar 

Ad eerste alinea

De handhavingsverordening is, anders dan gesteld, niet het sluitstuk van de aanpak maar juist het kader 
waarbinnen de aanpak verder vorm wordt gegeven. Het spreekt dat ook die aanpak integraal is d.w.z.een 
aanpak die voor wat betreft de drie kernwetten handhaving op dezelfde wijze (dus al één geheel) 
benaderd (met inachtneming van de verschillen tussen de wetten). Het hierbedoelde concept 
hoogwaardige handhaving speelt zich af nadat toegang is verleend, waarmee het in principe dus los staat 
van de toegangsvraag.

Ad tweede alinea

We proberen juist zoveel mogelijk ingewikkeld taalgebruik in de beschikkingen te vermijden, al kan het 
(wellicht) altijd beter. In de beschikking wordt in ieder geval standaard opgenomen bij wie de inwoner 
moet zijn indien hij vragen heeft over de beschikking. Bij beschikkingen die een negatief besluit inhouden 
wordt de inwoner in de regel eerst telefonisch/mondeling op de hoogte gesteld en uitleg gegeven.

Met de digitalisering loopt de ISD naar onze mening zelfs voorop, al zal het altijd nodig bijven dat de 
ISD vraagt naar bepaalde bewijsstukken. Anders dan de belastingdienst placht te doen moeten wij ,op 
grond van wetgeving, bewijsstukken vooraf en daadwerkelijk controleren alvorens een 
toekenningsbesluit te nemen.

In de voorgestelde verordening staat onder artikel 6.4 al vermeld dat de ISD zich tenminste jaarlijks 
verantwoord. Meer kan dus ook, indien dat nodig wordt bevonden..

4. Advies Cliëntenraad

*
ADVIES

Aan: Aan het bestuur van de ISD Bollenstreek

Van: Cliëntenraad ISD Bollenstreek

Betreft: Advies Handhavingsverordening PW, lOAW, lOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 2019 

Datum: 11 juni 2019

Geacht bestuur,

Hierbij delen wij u mede dat de Cliëntenraad van de ISD Bollenstreek uw bovenvermelde adviesaanvraag 
d.d. 15 april 2019 heeft besproken.

De Cliëntenraad heeft besloten akkoord te gaan met de inhoud van de voorgestelde 
Handhavingsverordening PW, lOAW, lOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek

Namens der Cliëntenraad ISD Bollenstreek,

B, Muller,

Secretaris.
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5. WMO Adviesraad

LISSE

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lisse 

t.a.v. mevrouw H. Bakker 

Postbus 200 

2160 AE Lisse

Betreft; Handhavingsverordening ISD

Lisse, 24 juni 2019 

Geacht college, ...
Vt!:

U heeft ons advies gevraagd op de Handhavingsverordening ISD. In deze notitie willen wij u de volgende 
zaken meegeven.

Wij kunnen ons vinden in de gekozen insteek, de vier visie-elementen en de keuze voor één verordening 
die integraal de handhaving van meerdere wetten regelt. Deze nota regelt echter vooral het sluitstuk van 
de aanpak en wij hopen dat de andere onderdelen een even heldere als integrale aanpak krijgen. Het 
goed regelen van de integrale toegang is hiervoor wel randvoorwaarde en behoeft naar onze mening 
meer prioriteit. De integrale toegang is nog in ontwikkeling en wordt naar onze mening al te veel als 
oplossing gezien voor meerdere knelpunten.

Commentaar

De handhavingsverordening is, anders dan gesteld, niet het sluitstuk van de aanpak maar juist het kader 
waarbinnen de aanpak verder vorm wordt gegeven Het spreekt dat ook die aanpak integraal is d.w.z.een 
aanpak die voor wat betreft de drie kemwetten handhaving op dezelfde wijze (dus al één geheel) 
benaderd (met inachtneming van de verschillen tussen de wetten). Het hierbedoelde concept 
hoogwaardige handhaving speelt zich af nadat toegang is verleend, waarmee het in principe dus los staat 
van de toegangsvraag.

Het taalgebruik in de nota heeft ons positief verrast en we hopen dat dit wordt voortgezet in de informatie 
aan en de correspondentie met de klanten. Het vaak ingewikkelde taalgebruik in de beschikkingen kan 
echt beter. Meer aandacht voor de digitale toegang van de ISD is wat ons betreft ook op zijn plaats. In 
vergelijking met de Belastingdienst en het UWV vraagt de ISD nog veel hard copy. Dat menselijk contact 
voorop staat is plezierig voor de klanten met beperkte digitale vaardigheden, maar sluit niet meer aan bij 
de huidige tijdsgeest.
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Tenslotte adviseren wij u om de ISD twee keer per jaar te laten rapporteren. Alleen bij het jaarverslag is, 
naar onze mening, niet voldoende om als gemeenteraad goed geïnformeerd te zijn, het gesprek met de 
ISD aan te gaan en waar nodig te kunnen laten bijsturen.

Met vriendelijke groet,

W. Knol

Voorzitter WMO Adviesraad 

Commentaar

We proberen juist zoveel mogelijk ingewikkeld taalgebruik in de beschikkingen te vermijden, al kan het 
(wellicht) altijd beter. In de beschikking wordt in ieder geval standaard opgenomen bij wie de inwoner 
moet zijn indien hij vragen heeft over de beschikking. Bij beschikkingen die een negatief besluit inhouden 
wordt de inwoner in de regel eerst telefonisch/mondeling op de hoogte gesteld en uitleg gegeven.

Met de digitalisering loopt de ISD naar onze mening zelfs voorop, al zal het altijd nodig bijven dat de 
ISD vraagt naar bepaalde bewijsstukken. Anders dan de belastingdienst placht te doen moeten wij,op 
grond van wetgeving, bewijsstukken vooraf en daadwerkelijk controleren alvorens een 
toekenningsbesluit te nemen.

In de voorgestelde verordening staat onder artikel 6.4 al vermeld dat de ISD zich tenminste jaarlijks 
verantwoord. Meer kan dus ook, indien dat nodig wordt bevonden

¥
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