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Underwerp 

Menselijke maat bij bijstandsgerechtigden 

 

Op 12 januari 2021 heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over de menselijke maat bij 

bijstandsgerechtigden.  Hieronder vindt u de vragen en de reactie van het college:  

 

Ynlieding 

Gemeenten hebben zich te houden aan de wet. De Fraudewet die in 2014 is aangenomen biedt 

weinig ruimte.  De ChristenUnie wil graag nog aanvullende vragen stellen naast de vragen van de 

FNP over de menselijke maat bij bijstandsgerechtigden: 

 

Fragen 

1. Is het college op de hoogte van de spoedwet die ingediend is waardoor gemeenten 

barmhartiger kunnen zijn voor mensen in de bijstand?  

2. Is het college van plan om van deze vrijheid gebruik te gaan maken? 

3. Ziet het college het belang van maatwerk, daar geen situatie gelijk is? Daarom is het juist 

heel belangrijk om naar het totale plaatje te kijken en met de bijstandsgerechtigde te spreken 

over wat er speelt.  

4. Is het college het met ons eens dat de bijstandsgerechtigde goed ingelicht moet zijn en dat 

dat voor iedereen verschillend is hoe dit moet gebeuren? Dus liefst persoonlijk en geen 

standaardbrief, die de één wel begrijpt en de ander niet?  

 

 

Reaksje kolleezje 

1. Wij zijn op de hoogte van de op 8 januari 2021 ingediende initiatiefwet van het Tweede 

Kamerlid Eppo Bruins van de Christen-Unie en wij hebben kennisgenomen van de 

bedoeling van deze initiatiefwet.  

2. Wij hanteren ook nu al binnen de beperkte ruimte van de Participatiewet het uitgangspunt 

dat wanneer maatregelen als verlagingen, terugvorderingen en boetes moeten worden 

opgelegd, dit zo terughoudend mogelijk wordt gedaan. Wij willen zoveel mogelijk 

voorkomen dat inwoners in uitzichtloze schuldensituaties terecht komen. Wij zien meer in 

een preventieve aanpak. Op het moment dat de wetgeving nog verdere versoepeling 

toestaat, zullen wij de toepassing hiervan uiteraard doorvoeren. Wij zullen de ruimte in de 

wetgeving benutten als dat is in het belang van onze inwoners.  

3. Wij zijn het absoluut met u eens dat maatwerk leidend moet zijn en dat het erg belangrijk 

is om met de belanghebbenden in gesprek te gaan, of het nu gaat om verstrekkingen of 

om het herstel van een rechtmatige situatie.  

4. Wij zijn het met u eens dat uitkeringsgerechtigden op een begrijpelijke manier op de 

hoogte moeten worden gebracht van de voorwaarden en de verplichtingen die aan het 
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ontvangen van een uitkering zijn verbonden. In de afgelopen jaren heeft het onderwerp 

helder taalgebruik veel aandacht gekregen. Binnen de bedrijfsvoering valt niet altijd te 

ontkomen aan standaarddocumenten. Wel hebben we veel aandacht voor het bespreken of 

uitleggen van de documenten in onze contacten met de uitkeringsgerechtigden. Onze 

consulenten leggen hier veel nadruk op.  

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 

secretaris, 

 

dhr. mr. M.P. de Jong 

 

burgemeester, 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 


