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  Raadsvergadering van 16 december 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 ISD-KNH / registratienr.:  

18 november 2014 

Mw. M. Pol 

0224 – 210 700 

Verordeningen Participatiewet 

Sociaal Domein 

14.117241 

 

 

Samenvatting 

De Handhavingsverordening en de verordeningen recidive boete zijn eerder vastgesteld door het 

algemeen bestuur van de ISD Kop van Noord-Holland. Met de opheffing van de 

Gemeenschappelijke Regeling worden de verordeningen ingetrokken met ingang van 01-01-2015. In 

verband daarmee moeten ze opnieuw worden vastgesteld. Door de inwerkingtreding van de 

Participatiewet wijzigt de juridische grondslag van beide verordeningen van de Wet werk en bijstand 

naar de Participatiewet. Inhoudelijk zijn de verordeningen – behoudens een kleine redactionele 

verbetering - niet gewijzigd. De invoering van de P-wet heeft geen invloed op de inhoud van de 

verordening.  

 

Met het opnieuw vaststellen van de verordening cliëntenparticipatie is voldaan aan de verplichting.  

Inhoudelijk is ook deze verordening alleen gewijzigd, waar dat nodig is. Dat betekent dat de 

cliëntenraad van voorheen de ISD-KNH tot 1 juli 2015 adviseert aan de gemeente en niet meer aan 

de ISD-KNH. Het eerste half jaar van 2015 wordt benut om de   cliëntenparticipatie  3d breed vorm te 

geven. 

 

Voorgesteld besluit 

De navolgende verordeningen vast te stellen: 

 Handhavingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Schagen 2015 

 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Schagen 2015 

 Verordening clientenparticipatie Schagen  2015 

 

Financiële gevolgen 

Geen. 
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Aanleiding 

Vanwege wetswijziging en vanwege intrekking van de gemeenschappelijke regeling ISD-KNH moeten 

onderhavige verordeningen worden vastgesteld door uw raad.  

 Handhavingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Schagen 2015 

 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Schagen 2015 

 Verordening clientenparticipatie Schagen 2015   

 

Deze verordeningen worden momenteel door de ISD uitgevoerd onder de huidige wetgeving Wet 

werk en bijstand. De wettelijke grondslag wijzigt van Wet werk en bijstand naar Participatiewet. 

Behalve de verordening Cliëntenparticipatie, deze houdt tot uiterlijk 1 juli 2015 de Wwb als juridische 

grondslag.  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het gaat om voortzetting van de bestaande verordeningen. Er is geen sprake van een inhoudelijke 

wijziging en derhalve is er geen sprake van een wijziging in maatschappelijk doel of effect.  

 

2. Argumenten 

Handhavingsverordening 

De Handhavingsverordening is een kaderverordening. In de verordening staan de algemene regels 

die de basis zijn voor het preventieve en repressieve handhavingsbeleid van de gemeente. 

Preventief beleid vormt een belangrijk onderdeel van misbruikbestrijding. Immers: voorkomen is beter 

dan genezen. Voorkomen moet worden dat mensen die onterecht een beroep doen op de P-wet, 

Ioaw en Ioaz een (te hoge) uitkering ontvangen. Alle activiteiten gericht op preventie kunnen 

gerekend worden tot de zogenaamde "poortwachtersfunctie", dat wil zeggen het bewaken van de 

toegang tot de uitkering en de controle op het recht op een uitkering van het "zittende bestand".  

 

Repressief beleid is gericht op misbruikbestrijding en bestaat uit het terug- en invorderen van 

fraudeschulden. 

 Het preventieve beleid is beschreven in het Onderzoeksplan 2013-2014 . Dit plan wordt 

verlengd met ingang van 01-01-2015. 

  Het repressieve beleid is beschreven in de beleidsregels Terugvordering en Verhaal.  

 

Verordening recidiveboete 

Uw raad is verplicht om een verordening op te stellen over de wijze waarop gebruik gemaakt wordt 

van de bevoegdheid om de recidiveboete volledig te verrekenen met de uitkering.  

In de wetten op het terrein van sociale wetgeving (sociale verzekeringen zoals de WW, Wia, AWBZ, 

AKW etc. en sociale voorzieningen zoals de WAJONG, Ioaw, Wwb etc.) wordt de tweede overtreding 

van de inlichtingenplicht beboet met een boete van 150% van het bedrag dat te veel aan uitkering is 

ontvangen. In de wetten is verder geregeld dat de recidiveboete volledig verrekend moet worden 

met de uitkering. De Participatiewet vormt hierop een uitzondering. Het verrekenen van de 

recidiveboete is geen verplichting maar een bevoegdheid en de verrekening duurt niet langer dan 3 

maanden. Er is gekozen voor deze uitzondering, omdat de Participatiewet het vangnet van de 

sociale zekerheid is. 

 

Voor de verordening Cliëntenparticipatie geldt dat een overgangstermijn geldt van een half jaar. De 

verordening wordt tot uiterlijk 1 juli 2015 nog uitgevoerd met de Wet werk en bijstand als juridische 

grondslag.  Het komende half jaar wordt nieuw beleid geformuleerd op cliëntenparticipatie. 

Vooralsnog blijft de huidige cliëntenraad Wwb in stand. De cliëntenraad zal adviseren aan zowel de 

gemeente Schagen als Hollands Kroon. 

 

3. Financiën 

Niet van toepassing. 
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4. Risico's 

Er zijn geen risico’s verbonden aan dit advies. Door dit advies wordt voldaan aan de verplichting de 

diverse verordeningen tijdig vast te stellen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 november 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 4 december 2014; 

 

 

besluit: 

Vast te stellen de volgende verordeningen: 

 Handhavingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Schagen 2015 

 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Schagen 2015 

 Verordening cliëntenparticipatie Schagen  2015 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 16 december 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


