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Geacht college, 

Onlangs heeft de Participatieraad een verzoek ontvangen om advies uit brengen over de 

aanpassing van de beleidsregels sociaal domein Haarlemmermeer en het Financieel 

besluit. Daarbij werd aangegeven dat het merendeels technische aanpassingen betreft 

alsmede verduidelijkingen. Met deze aanpassingen kan onze raad instemmen. Wel hebben 

wij nog de volgende op- en  aanmerkingen. 

Op 21 april 2017 hebben wij u geadviseerd over het Boetebesluit sociale 

verzekeringswetten. Wij staan nog steeds achter een aantal op- en aanmerkingen die in 

het advies naar voren zijn gebracht. Het betreft de volgende punten. 

De boete genoemd in artikel 2, tweede lid van maximaal 150 euro vinden wij te laag.  

Een bedrag van maximaal 250 euro voor alle in het eerste lid genoemde categorieën van 

mate van verwijtbaarheid, lijkt ons meer op zijn plaats. Ook staan wij nog steeds achter de 

verwijzing naar de inlichtingenplicht en het indienen van bezwaar tegen een beslissing van 

uw college. 

Wij kunnen instemmen met uw besluit dat u geen gebruik maakt van een eventueel 

beschikbaar vermogen bij de berekening van de hoogte van het aflossingsbedrag van de 

boete, omdat er anders een ongelijkheid ontstaat ten opzichte van inwoners die spaarzaam 

leven. 

Beleidsregels bijzondere bijstand 

De Participatieraad is zeer content met de wijze waarop u invulling hebt gegeven aan de 

uitwerking van de draagkrachtregels en de verschillende soorten van bijzondere bijstand. 

Wij kunnen ons ook vinden in het voornemen van uw college om steekproefsgewijs 

controle uit te oefenen. Wel achten wij het wenselijk om de vinger aan de pols te houden 

dit ter voorkoming van schulden. De invulling van het kindpakket heeft onze goedkeuring. 

Wij vinden het wel belangrijk dat het gebruik hiervan wordt gemonitord. 
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Inkomstenvrijlating 

Ook kunnen wij instemmen met de wijze waarop  uw college te werk is gegaan met de 

nieuwe beleidsregels op grond van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ. 

Terugvordering en invordering 

In de oude beleidsregels ontbraken regels omtrent terugvordering indien er een uitkering is 

verleend onder verband van krediethypotheek. In de artikelen 15 tot en met 19 is in de 

nieuwe beleidsregels bepaald hoe met terugvordering moet worden omgegaan als er 

sprake is van een krediethypotheek. Ook deze wijziging/aanvulling heeft onze instemming. 

Persoonsgebonden budget. 

De beleidsregels Persoonsgebonden budget zijn op een zodanige wijze aangepast, 

verbeterd en toegevoegd, zodat de Participatieraad hiermee kan leven. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

G. Hille 

Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer  
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