Aan het bestuur van de gemeente Delft
Delft, 21 oktober 2014
Advies van het Panel Werk en Inkomen met betrekking tot:
- Het beleidskader Participatiewet;
- En vier bijbehorende verordeningen, namelijk:
o Maatregelenverordening Participatiewet
o Maatregelenverordening IOAW en IOAZ
o Verordening tegenprestatie
o Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
Het Panel heeft met veel belangstelling kennis genomen van het beleidskader Participatiewet. Het
Panel heeft veel waardering voor de wijze waarop de gemeente Delft de uitvoering van deze wet ter
hand wil nemen. Ook heeft het Panel waardering voor het feit dat alle middelen die de gemeente
ontvangt voor de uitvoering van deze wet volledig hieraan zullen worden besteed.
Toch heeft het Panel nog wel enkele aanbevelingen.
De uitvoering van deze wet in de eerstvolgende jaren heeft een duidelijk pilotachtig karakter. Het
Panel beseft dat de gemeente moet leren wat het beste werkt, zeker voor de nieuwe doelgroepen
waar de gemeente verantwoordelijk voor wordt. Dit betekent dat de gemeente nadrukkelijk zal
moeten monitoren wat goed werkt, en wat niet. Dit zal leiden tot mogelijke bijstellingen. Het Panel
zou hiervan graag op de hoogte worden gebracht.
Het maatregelenregime dat voor een deel per 1-1-2015 wettelijk wordt voorgeschreven is
aanmerkelijk zwaarder dan het huidige regime. Het Panel pleit er voor dat eventuele maatregelen
zorgvuldig worden opgelegd, en pas nadat de cliënt is gehoord. Dit om vast te stellen of er sprake is
van verwijtbaarheid en om te toetsen wat de gevolgen zijn van een maatregel. Deze gevolgen
kunnen redenen zijn om af te zien van een maatregel of om de maatregel te matigen.
Het Panel hecht dan ook grote waarde aan het vergroten van het vakmanschap van de medewerkers
om hierin een goede afweging te maken en willekeur te voorkomen.
Het Panel pleit er voor om bij een dergelijke afweging ook rekening te houden met mogelijke
effecten op binnen een gezin aanwezige kinderen. Zij moeten niet de dupe worden van eventueel
onverantwoordelijk gedrag van hun ouders.
In het beleidskader wordt aangegeven dat categoriale bijzondere bijstand niet langer mogelijk is (met
uitzondering van een collectieve aanvullende verzekering). Bijzondere bijstand wordt daarmee meer
en meer een maatwerkvoorziening. Ook hierbij moet willekeur worden voorkomen en moeten de
belangen van kinderen worden meegewogen. Goed vakmanschap van de uitvoerders is van belang.
Het Panel hecht er dan ook grote waarde om de bijzondere bijstand onderdeel te laten zijn binnenn
de opleidingen en bijscholingen.
Het opleggen van een tegenprestatie heeft met deze nieuwe wet een wettelijke basis gekregen. Het
Panel vindt het belangrijk dat het vragen van een tegenprestatie zo min mogelijk onder dwang moet
plaatsvinden en naast uitzicht op werk zo veel mogelijk moet aansluiten bij de interesse, wensen en
bekwaamheden van de cliënt.
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