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Antwoordbrief op adviezen over beleidsplan handhaving en boeteverordening Participatiewet

Geachte heer Helder,

Hierbij delen wij u mede dat wij het advies van de Cliëntenraad WWB d.d. 24 april ten aanzien van de
verordening verrekening bestuurlijke boete en het advies van de Cliëntenraad Participatiewet en Wet
sociale werkvoorziening d.d. 27 oktober 2015 ten aanzien van het Beleidsplan handhaving
Participatiewet in goede orde hebben ontvangen. Wij danken u voor deze adviezen. Hieronder geven
wij aan op welke wijze wij uw adviezen hebben meegenomen in onze besluitvorming.
In uw advies ten aanzien van de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gaf u aan dat
de Cliëntenraad WWB geheel kon instemmen met de voorgelegde tekst. Door omstandigheden is het
besluitvormingsproces ten aanzien van deze verordening vertraagd. Dit heeft echter geen effect gehad
op de dienstverlening aan de burger: er hebben zich in de tussenliggende tijd namelijk geen
recidivegevallen voorgedaan.
In uw advies ten aanzien van het beleidsplan handhaving Participatiewet benoemt u een vijftal
punten.
Ten aanzien van uw advies inzake de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid doen wij u de
toezegging onze handelswijze bij het afstemmen van boetes op individuele omstandigheden in uw
vergadering toe te lichten. Hetzelfde geldt voor uw advies inzake de toepassingswijze van de
kostendelersnorm. Wij hanteren bij beide punten de regels uit het beleidsinstructieboek. Ook uw
advies inzake het vroegtijdig en goed informeren op maat bespreken wij graag in uw vergadering.
Daarbij betrekken wij uw raad graag bij de communicatie over het nieuwe beleidsplan handhaving.
Aangaande uw advies inzake de tegenprestatie geldt dat u de betreffende beleidsregels inmiddels voor
advies voorgelegd hebt gekregen. Ten aanzien van uw advies inzake de Wet taaleis geldt dat wij de te
wijzigen afstemmingsverordening op korte termijn aan u voor zullen leggen voor advies.
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Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,
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