
Geachte leden van de Raad, 
 
Tijdens de bespreking van de afstemmingsverordening in Commissievergadering kwamen twee 
aandachtspunten naar voren: 

1. In de verordening wordt in de beleving van de Commissie te veel over “straf” gesproken, dit 
wordt als negatief ervaren. 

2. De Commissie vraagt zich af hoe de communicatie naar de bijstandsgerechtigden wordt 
uitgevoerd. Of er bijvoorbeeld publieksinformatie beschikbaar is in begrijpelijke taal. 

 
Toelichting: 

1. In de verordening wordt over inderdaad over straf gesproken, maar alleen daar waar wordt 
gesproken over strafbare feiten en strafvervolging op grond van het strafrecht. Dit wordt 
besproken in twee alinea’s op pagina 9 in de toelichting algemeen onder Rechten en plichten 
in de Participatiewet. Voorts wordt nog éénmaal naar het strafrecht verwezen op pagina 15 in 
de laatste regel van de toelichting op artikel 13. Het woord “straf” komt zelf nergens anders 
voor in de verordening. In het raadsvoorstel wordt het woord straffen bij kanttekening 1 
vervangen door “een sanctie” op te leggen. 
 

2. Bijstandsgerechtigden worden bij de aanvraag van een uitkering gewezen op hun rechten en 
plichten. De gevolgen van het niet voldoen aan de reïntegratiever-plichtingen moeten 
besproken worden met de cliënt. Dat gebeurt nu nog niet consequent genoeg. Dit zal worden 
besproken met de consulenten, zodat op begrijpelijke wijze uitgelegd kan worden wat de 
consequenties kunnen zijn van bepaald gedrag. Ook zal worden gekeken of in de 
maandelijkse nieuwsbrief aan bijstandsgerechtigden melding gemaakt kan worden van de 
afstemmingsverordening. 
Voordat overigens een verlaging op de uitkering wordt opgelegd, is er al een traject van soms 
wel twee jaar aan vooraf gegaan. Een verlaging van de uitkering valt nooit uit de lucht en is 
een uiterste handeling, waar de gemeente Dalfsen niet graag en zeer terughoudend mee 
omgaat. In de beschikking wordt uitgebreid gemotiveerd waarom de uitkering verlaagd wordt. 
Er vindt een grondige afwegingen plaats en er wordt rekening gehouden met de 
omstandigheden van de bijstandsgerechtigden. Daarnaast kan een verlaging van 100% over 
drie maanden verspreid worden, zodat de uitkering drie maanden met een derde wordt 
verlaagd. Dit heeft als voordeel dat de schulden niet of veel minder oplopen. 
Bijstandsgerechtigden worden vooraf ingelicht over de op te leggen verlaging en de 
bijstandsgerechtigde wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze geven. 
De verordening wordt integraal geplaatst op de gemeentelijk website. 

 
3. Er wordt gekeken of het mogelijk is een brochure samen te stellen waarin in begrijpelijke taal 

een en ander wordt uitgelegd. Wel blijft het persoonlijk contact met en de uitleg van de 
consulent erg belangrijk.  
 

 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ruud van Leeuwen 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  
Karin van der Veen  
Medewerker Maatschappelijke Ondersteuning 
Tel: (0529) 43 89 61 
Email: k.vanderveen@dalfsen.nl 
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