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(Publieks)samenvatting
Aan uitkeringsgerechtigden die de opgelegde verplichtingen niet zijn nagekomen, kan een maatregel
worden opgelegd. Dat is een financiële prikkel tot gedragsverandering. De voorwaarden voor het
opleggen van de maatregel en de hoogte van het bedrag zijn geregeld in de Maatregelenverordening.
Nu is in de verordening vastgelegd dat het besluit over de maatregel wordt uitgevoerd door inhouding
op de uitkering van de maand volgend op die waarin het besluit plaatsvond. Dat maakt het lastig om
snel op ongewenst gedrag te reageren. Het college heeft daarom de raad voorgesteld de verordening
zo te wijzigen dat het mogelijk wordt het bedrag van de maatregel al in te houden op de uitkering van
de lopende maand.
Voorgesteld besluit
Artikel 9 van de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2006, de Maatregelenverordening
Wet investeren in jongeren en de Maatregelenverordening IOAW/IOAZ 2010 te wijzigen als volgt:
Artikel 9 Uitvoering
De uitvoering van het besluit tot oplegging van een maatregel vindt plaats op de eerstvolgende
betaling van de bijstand (respectievelijk: inkomensvoorziening, uitkering) na de bekendmaking van
de maatregel, maar niet later dan een jaar na die bekendmaking.
Toelichting bij dit artikel
Artikel 9 Uitvoering
Tot de maatregel wordt zo snel mogelijk besloten (lik op stuk) en deze wordt per gemotiveerde
beschikking aan de belanghebbende bekendgemaakt. De verlaging vindt plaats op de eerstvolgende
betaling van de bijstand en is dus toekomstgericht.
Dit sluit aan bij de gedachte dat de maatregel een instrument tot gedragsbeïnvloeding is. Let wel: de
maatregel kan volgens de jurisprudentie niet eerder ingaan dan de datum van het verwijtbare
handelen of nalaten.
Als de verwijtbare gedraging betrekking heeft op de aanspraak op nog niet betaalde bijzondere
bijstand, dan kan de verlaging ook daarop plaatsvinden.
Heeft de belanghebbende geen recht (meer) op bijstand, dan kan de maatregel niet worden
geëffectueerd. Maakt hij echter binnen een jaar nadien weer aanspraak op bijstand, dan wordt de
verlaging alsnog toegepast.
Inleiding
Het opleggen van een maatregel is een instrument om het handhavings- en re-integratiebeleid te

sturen. De maatregel beoogt ongewenst handelen of nalaten te veranderen: uitkeringsgerechtigden
moeten zich immers aan de opgelegde verplichtingen houden. De verordeningen kennen drie
standaardmaatregelen: € 100,00, € 200,00 en een maand geen uitkering. De beoordeling is maatwerk
en vindt plaats in drie stappen: de ernst van het feit, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke
omstandigheden.
De maatregel wordt volgens de verordeningen opgelegd op de uitkering over de maand volgend op
die waarin het besluit over de maatregel plaatsvindt. In de praktijk wordt snel inspelen op verwijtbaar
gedrag hierdoor bemoeilijkt. In de nu voorgestelde wijziging van de verordeningen wordt het
mogelijk gemaakt om de maatregel – onder voorwaarden – al te realiseren in dezelfde maand als die
waarin het besluit werd genomen.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Uitkeringsgerechtigden houden zich aan de inlichtingen- en medewerkingsplicht.
Kader
De volgende wetten verplichten de gemeenteraad een maatregelenverordening vast te stellen:
- Wet werk en bijstand (WWB)
- Wet investeren in jongeren (WIJ)
- Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ).
De raad heeft deze verplichte verordeningen vastgesteld.
Argumenten
1. Als de verwijtbare gedraging en de reactie van de gemeente te ver uit elkaar liggen, wordt de
relatie tussen deze twee zaken moeilijker herkend door de belanghebbende.
2. Als de maatregel pas de volgende maand wordt opgelegd bemoeilijkt dat snel reageren door de
gemeente; zeker in geval van recidive gaat het maatregelentraject dan veel te lang duren.
We plaatsen bij het voorstel de volgende kanttekeningen.
Uitkeringen worden aan het eind van de maand betaald. Tot rond de 24 ste van de maand kunnen
mutaties worden verwerkt. Een besluit tot opleggen van een maatregel kan dus in de lopende maand
op de uitkering worden ingehouden als dat van voor deze mutatiedatum is. Zo niet dan zal de
inhouding de volgende maand plaatsvinden.
Ook moet rekening worden gehouden met de jurisprudentie. Een maatregel kan niet eerder ingaan dat
de datum dat het verwijtbare feit plaatsvindt
Deze aspecten worden verwerkt in de toelichting bij de verordening (zie bijlage bij dit raadsvoorstel,
het raadsbesluit).
Maatschappelijk draagvlak
Het is algemeen geaccepteerd dat uitkeringsgerechtigden zich moeten houden aan de verplichtingen.
Financiële consequenties
N.v.t.
Realisatie
Personeel

Uitvoering vindt plaats binnen de bestaande processen.
Communicatie
De wijziging van de verordeningen wordt bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en door
publicatie op de website van de gemeente.
Planning
Inwerkingtreding vindt plaats de dag na bekendmaking.
Evaluatie
Via het Verslag Werk en Inkomen.

Velsen, 9-11-2010
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
Secretaris

Burgemeester

D.Emmer

F.M. Weerwind

