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Samenvatting 

 

In het 3D-Beleidsplan is opgenomen dat misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet (lees: Wmo, 

Jeugdwet en Participatiewet), alsmede het ten onrechte ontvangen van voorzieningen actief dient 

te worden bestreden. In genoemd beleidsplan is het college opgedragen een strikt 

terugvorderingsbeleid te voeren:  ten onrechte genoten voorzieningen of pgb’s worden 

teruggevorderd, tenzij dit leidt tot schrijnende situaties.  

Zowel in de Jeugdwet als in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de gevallen waarin 

kan worden teruggevorderd zeer beperkt. Terugvordering  is alleen mogelijk, indien er sprake is van  

een schending van de informatieplicht en in de Wmo geldt nog als aanvullende voorwaarde dat de 

cliënt opzettelijk de informatieplicht moet hebben geschonden. Dit betekent dat in andere gevallen 

waarin duidelijk geen recht (meer) bestaat op een voorziening of pgb geen terugvordering kan 

plaatsvinden.  

Het is daarom wenselijk de terugvorderingsgronden in de verordening uit te breiden, zodat ook in 

situaties, waarin geen sprake is van een (opzettelijke) schending van de inlichtingenplicht maar  wel 

duidelijk is dat geen recht (meer) bestaat op een voorziening of pgb, kan worden teruggevorderd. 

Hiertoe dient aan de Verordening jeugdhulp Schagen 2015/2 artikel 14, de leden 2 en 3, te worden 

toegevoegd  en aan de Verordening maatschappelijke ondersteuning Schagen 2015 artikel 18, de 

leden 2 tot 4. Voorts wordt uw raad voorgesteld een artikel (zie artikel 9) in de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning op te nemen, waarin wordt bepaald op welke gronden een 

maatwerkvoorziening kan worden geweigerd. 

 

Waarom dit voorstel 

Zowel in de Jeugdwet als in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de gevallen waarin 

kan worden teruggevorderd zeer beperkt. Terugvordering  is alleen mogelijk  indien er sprake is van  

een schending van de informatieplicht en in de Wmo geldt nog als aanvullende voorwaarde dat de 

cliënt opzettelijk de informatieplicht moet hebben geschonden. Dit betekent dat in andere gevallen 

waarin duidelijk geen recht (meer) bestaat op een voorziening of pgb geen terugvordering kan 

plaatsvinden. De regering heeft echter aangegeven dat het wenselijk is om het misbruik en 

oneigenlijk gebruik van voorzieningen, waaronder persoonsgebonden budgetten, te bestrijden. In 

artikel 2.113. lid 4 van de Wmo is bepaald dat in de verordening regels moeten worden gesteld voor 

de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van maatwerkvoorzieningen of een 

persoonsgebonden budget, alsmede van het misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. Een 

soortgelijke bepaling is opgenomen in de Jeugdwet. In het 3D-beleidsplan is opgenomen dat  

misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet (lees: Wmo, Jeugdwet en Participatiewet), alsmede het 

ten onrechte ontvangen van voorzieningen actief dient te worden bestreden. In dit plan heeft uw 
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raad het college opgedragen een strikt terugvorderingsbeleid te voeren: ten onrechte genoten 

voorzieningen of pgb’s worden teruggevorderd, tenzij dit leidt tot schrijnende situaties. Daarom is het 

wenselijk de terugvorderingsgronden  in het gemeentelijk beleid uit te breiden, zodat ook in situaties, 

waarin geen sprake is van een (opzettelijke) schending van de inlichtingenplicht maar wel duidelijk is 

dat geen recht (meer) bestaat op een voorziening of pgb, kan worden teruggevorderd. Hiertoe 

dienen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Schagen 2015 en de Verordening jeugdhulp 

2015-2 te worden gewijzigd.     

 

Kaders 

Dit voorstel past in het 3D-Beleidsplan, waarin de intentie is uitgesproken om misbruik en oneigenlijk 

gebruik van de wet (lees: Wmo, Jeugdwet en Participatiewet), alsmede het ten onrechte ontvangen 

van voorzieningen actief te bestrijden.   

 

Onderbouwing 

Volgens artikel 2.4.1 eerste  lid, van de Wmo kan de gemeente de geldwaarde van een genoten 

maatwerkvoorziening terugvorderen wanneer: 

 een verstrekte maatwerkvoorziening of daaraan gekoppeld pgb is ingetrokken op grond van 

artikel 2.3.10 onderdeel a Wmo 2015, dus wanneer de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft 

verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben 

geleid; én 

 de verstrekking van de onjuiste of onvolledige gegevens door de cliënt opzettelijk heeft 

plaatsgevonden. 

Dat betekent dat de gevallen waarin kan worden teruggevorderd, erg beperkt zijn. Als een klant 

bijvoorbeeld zijn pgb niet kan verantwoorden of zijn pgb niet heeft besteed aan het beoogde doel is 

terugvordering dus niet mogelijk;  er wordt immers niet voldaan aan de bovengenoemde gronden. 

 

Hetgeen hierboven is gesteld,  geldt ook ten aanzien van de Jeugdwet. Ook in Jeugdwet zijn de 

terugvorderingsmogelijkheden zeer beperkt.  

 

Uw raad wordt voorgesteld de terugvorderingsgronden in het gemeentelijk beleid (lees: verordening) 

uit te breiden. Aan de Verordening jeugdhulp Schagen 2015/2  dient artikel 14, de leden 2 en 3, te 

worden toegevoegd  en aan de Verordening maatschappelijke ondersteuning Schagen 2015 artikel 

18, de leden 2 tot 4.  Door deze wijzigingen kan ook worden teruggevorderd in situaties, waarin geen 

sprake is van een (opzettelijke) schending van de inlichtingenplicht maar  wel duidelijk is dat geen 

recht (meer)  bestaat op een voorziening of pgb.  

 

Voorts wordt uw raad voorgesteld een artikel (zie artikel 9) in de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning op te nemen, waarin wordt bepaald op welke gronden een maatwerkvoorziening kan 

worden geweigerd. Blijkens de constante jurisprudentie dienen afwijzingsgronden, wil er met succes 

hierop een beroep worden gedaan, een grondslag te hebben in de verordening. Ook in het kader 

van de rechtszekerheid is dit van belang. Bij het ontbreken van afwijzingsgronden of het hanteren van 

zeer ruime afwijzingsgronden is het voor de cliënt niet mogelijk om zijn rechtspositie te bepalen.   

 

In de bijlage treft u een overzicht aan van de wijzigingen van de verordeningen. 

 

Het voorstel tot wijziging van genoemde verordeningen is ter advisering voorgelegd aan de Wmo-

adviesraad Schagen. De Wmo-adviesraad heeft positief op dit voorstel gereageerd. De Wmo-

adviesraad heeft onder meer het navolgende opgemerkt: “De in deze concepten opgenomen 

wijzigingen zijn bepalingen ter bestrijding van misbruik. Natuurlijk steunen wij u hierin. (…) Doeltreffend 

geformuleerde weigeringsgronden en terugvorderingsbepalingen hebben onze instemming”. Het 

advies van deze raad de dato 11 september 2015 (reg. nr. 15.019764) treft u bijgaand aan.  

 

Wat levert het ons op?   

Door de terugvorderingsgronden in het gemeentelijk beleid (lees: verordening) uit te breiden, worden 

de terugvorderingsmogelijkheden voor de gemeente aanzienlijk verruimd. Dit kan resulteren in een 

stijging van de gemeentelijke ontvangsten. De ambtelijke inzet wordt hierdoor gedekt. Het is nu niet 

mogelijk aan te geven hoe hoog deze stijging zal zijn. In de eerstvolgende bestuursrapportage zal 

hierover worden gerapporteerd.  
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Vervolgtraject 

Na vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Schagen 2016 en de 

Verordening Jeugdhulp Schagen 2016 neemt het college de uitwerking in beleidsregels ter hand. In 

deze beleidsregels zal het college, met inachtneming van de door uw raad in het 3-D Beleidsplan 

gestelde kaders, bepalen op welke wijze de bevoegdheid tot terug-en invordering in de 

uitvoeringspraktijk zal worden gehanteerd. Deze beleidsregels worden ter kennisneming verzonden 

aan de commissie Samenleving. Deze beleidsregels worden tevens ter advisering voorgelegd aan de 

Wmo-Adviesraad Schagen.  

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

Gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

Burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

 

-Conceptverordening maatschappelijke ondersteuning Schagen 2016; 

- Conceptverordening Jeugdhulp Schagen 2016; 

- Brief van de Wmo-adviesraad Schagen de dato 11 september 2015;     

- Overzicht van de wijzigingen van de twee verordeningen.  
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.13 oktober 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 24 november 2015; 

 

gelet op het bepaalde in de  artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1 lid 4 van de Jeugdwet en 2.1.3, 2.1.4, 

eerste, tweede, derde en zevende lid,2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6, vierde lid, en 2.6.6, eerste lid, 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;  

 

besluit: 

- de Verordening maatschappelijke ondersteuning Schagen 2016 vast te stellen, onder gelijktijdige 

   intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Schagen 2015; 

- de Verordening Jeugdhulp Schagen 2016 vast te stellen,  onder gelijktijdige intrekking van de 

  Verordening Jeugdhulp Schagen 2015-2. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 15 december 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

Voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


