
Hieronder treft u de beantwoording aan van de artikel 43-vragen van “D66” met betrekking tot
Aanvullende vragen moreel appel.

Artikel 43 vraag 1:
De beantwoording van de vragen van D66 over het moreel appel (referte) leiden tot de volgende 
vervolgvragen:

1. De beantwoording van vraag 1 en dan in het bijzonder de laatste regel wekt verbazing. 
Zoals D66 het leest mag het college een aanvraag afwijzen (puur) op basis van het 
inkomen van een client, zij het dat hier een volledig onderzoek aan vooraf is gegaan. 

Kan de wethouder bevestigen dat D66 dit zo juist interpreteert?

Antwoord:
Nee, dit is niet juist geïnterpreteerd. De wijkteamconsulent doet een volledig onderzoek naar de 
hulpvraag van de inwoner. Daarin wordt de zelfredzaamheid van de inwoner in beeld gebracht. 
Onderdeel daarvan is ook de financiële zelfredzaamheid. Als uit het onderzoek blijkt dat de 
zelfredzaamheid niet zodanig is dat de inwoner zijn hulpvraag zelf (op eigen kracht) op kan 
lossen, dan zal de gemeente dit compenseren door de benodigde ondersteuning in te zetten.

Artikel 43 vraag 2:
Het antwoord op vraag 3 wekt verbazing en ongeloof bij de fractie van D66. De wet, jurisprudentie
(tot 2 maal toe) en de uitspraken van de verantwoordelijk minister laten geen ruimte voor 
interpretatie. Schijnbaar acht het college het draagvlak onder de coalitie van een hogere orde dan
de wet, de hoogste rechterlijke instantie en de verantwoordelijke minister.  

Is de wethouder het met D66 eens dat het oordeel van genoemde instanties van een hogere 
staatsrechtelijke orde is dan “het geproefde draagvlak binnen de coalitie” ?

Zo nee kan de wethouder dit nader onderbouwen? 

Antwoord:
Het college handelt in lijn van de democratisch gelegitimeerde opdracht die het van de 
gemeenteraad heeft gekregen.

PS
D66 verzoekt, gelet op de behandeling van de begroting, de beantwoording van deze vragen 
voor 8 november te mogen ontvangen.

Als over de inhoud van deze brief onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met  A.J.M. 
Braakman van de afdeling Sociale ontwikkeling, te bereiken via bovenstaande contactgegevens. 
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de portefeuillehoudende wethouder C.H.J. Quint
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