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Geacht College,  
 

De participatiewet, IOAW en IOAZ zijn vangnetregelingen. Werk gaat voor uitkering. Dit betekent dat 
iedereen zelf verantwoordelijk is voor de voorzieningen voor de noodzakelijke kosten van bestaan 
door zelf inkomen te verwerven door arbeid. Als dat niet lukt, kan een beroep gedaan worden op een 
uitkering. Dan gelden vanaf de meldingsdatum voor een uitkering de (arbeids-)verplichtingen en 
gedragingen om zo snel mogelijk werk te vinden ofwel onafhankelijk te worden van de uitkering. 

De verordening gaat over de verantwoordelijkheid, rechten en plichten van belanghebbenden en de 
gemeente. Mede gelet op de rechtszekerheid van belanghebbende moet de gemeente het beleid 
vastleggen in een verordening. 

De gemeenteraad dient regels vast te stellen als niet aan de verplichtingen of gedragingen wordt 
voldaan. In de verordening zijn o.a. besluiten opgenomen tot het waarschuwen, opleggen van een 
verlaging en van de uitkering, de duur en de hoogte van de verlaging en het stopzetten van de 
uitkering wanneer niet aan verplichtingen of gedragingen wordt voldaan. Maar ook situaties die 
kunnen afwijken. Wanneer het college tot het oordeel komt dat een uitkeringsgerechtigde zijn 
verplichtingen niet of in onvoldoende mate nakomt, verlaagt het de uitkering of zet deze stop. Er is 
geen sprake van een bevoegdheid maar van een verplichting. 

 

Als werkgroep participatie van de Participatieraad Dalfsen, adviseren wij, voor zover dit nog niet 
gebeurt, onderstaande attentiepunten aan de gemeente: 

 Geef bij de aanvraag van een uitkering een duidelijke en begrijpelijke  face to face 
voorlichting aan belanghebbende, waarin bij belanghebbende ook wordt gecheckt  of hij/zij 
het goed heeft begrepen. Hierin moeten vooral de verplichtingen en gedragingen naar voren 
komen maar ook de consequenties als hieraan niet wordt voldaan. (Dit stimuleert o.i.  
belanghebbende om er werk van te maken, werkt preventief en voorkomt  frustratie. 
Daarnaast kun je klachten, terugvorderingen, bezwaar- en beroepszaken beperken.) 



 Herhaal de voorlichting / informatie continue bij elk contact met belanghebbende. 
 Help belanghebbende bij het invullen van formulieren als hem/haar het niet lukt met iemand 

uit de directe omgeving. 
 Zorg voor een mondelinge, gemotiveerde en duidelijke onderbouwing  bij het opleggen van 

een waarschuwing, verlaging of stopzetten van de uit kering, waarbij de achterliggende 
gedachte ook  moet zijn ‘het motiveren en stimuleren om mee te doen in de samenleving’. 

 Stel belanghebbende in de gelegenheid voor het opleggen van een maatregel zijn/haar 
zienswijze naar voren te brengen. 

 Schroom niet om in voorkomende gevallen een waarschuwing, verlaging of stopzetting van 
de uitkering op te leggen, maar houdt rekening met de individualiseringsbepaling (rekening 
houdend met persoonlijke omstandigheden en individuele situaties kan maatwerk worden 
toegepast). 

 Volg het effect bij de klant van de opgelegde waarschuwing, verlaging of stopzetting van de 
uitkering. 

 Geef informatie  bij het toepassen van een maatregel aan belanghebbende omtrent de 
klachtenprocedure en de mogelijkheden van bezwaar en beroep. 

 Graag ontvangen wij als Participatieraad na een jaar een evaluatie met onderbouwing in 
cijfers hoe de verordening in de praktijk over een bepaalde periode is uitgevoerd. 
 
 
 
 

Met vriendelijk groet, 
 
 
Xanter Wilhelm 
Voorzitter Participatieraad Dalfsen 

 

 


