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Geachte mevrouw Harks,

Hierbij de beantwoording van de door u gestelde vragen.(email26 augustus z1tg)

1.

Aangaande artikel 4
Hoe hoog zijn de budget- en subsidieplafonds op dit moment?
Kunt u de raad informeren (bij dashboard sociaal domein toegevoegd aan turap
bijvoorbeeld) indien budget- en/of subsidieplafonds aangepast zijn en waarom ze
aangepast zijn?

Door het college zijn geen hudget- en /of subsidieptafonds vastgesteld.
Het re'integratiebudget dat door het Rijk wordt toegekend is in eersfe
instantie ook het budget op de begroting voor de uitgaven. De uitgaven
worden in de gaten gehouden en bijgesteld op basis van de werkelijke
kosten en de prognose voor (de rest van) het begrotingsjaar,
rnformatie over de participatiewet wordt toegevoegd aan de monitor
sociaal domein.

2.

Aangaande artikel 5
Duurt een werkleertraject dat dient als onderzoek - net als een werkleertraject dat
ingezet wordt met het oorspronkelijke doel, namelijk te leren werken - 3 maanden?
Zo ja, denkt u dat een onderzoek van drie maanden nodig is om te onderzoeken of
en welk
re-integratiemiddel nuttig is voor een inwoner?

De tijdsduur die nodig is voor een onderzoek, (o.a. werkteertraject) naar
de mogelijkheden van een inwoner tot arbeidsinschakeling is niet
gelimiteerd. Dit is maatwerk en kan verschillen per individu. Het
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onderzoek duurt zo lang of zo kort als nodig is om tot een goede diagnose
te komen en of de kortste weg naar (betaald) werk.

3.

Aangaande artikel 11
Kan een participatieplaats ook worden ingezet voor werkzoekende nietuitkeringsgerechtigden? Zoja ontvangt deze dan ook de genoemde premie in punt
2?

Ook hier is het uitgangspunt maatwerk.
Conform artikel 73 a van het Collegebesluit "Wijziging beleidsregels
Participatiewet waalre" is het mogelijk dat een participatieplaats en dus
ook de premie ingezet kan worden voor een "niet uitkeringsgerechtigde",
Het moet echter wel duidelijk zijn dat de inwoner geen uitkering of
inkomen heeft en in een uitkeringssituatie dreigt te geraken.

4.

Aangaande artikel 15
Hoe hoog en hoe frequent is de studietoeslag momenteel?
Kunt u de raad informeren indien er aanpassingen zijn in hoogte en of frequentie
van de studietoeslag en wat de reden is? (Bijvoorbeeld in dashboard sociaal domein

bij turap)
De individuele studietoeslag wordt ineens (per 6 maanden) ter beschikking
gesteld aan de belanghehbende persoon en bedraagt per 6 maanden €
7236 bij een leeftijd van 78 tot 23 jaar en € 78OO hij een leeftijd van 28
iaar en ouder. Omdat dit zo'n klein onderdeel is van de Participatiewet
wordt dit voorlopig niet opgenomen in de monitor soclaal domein,

5.

Aangaande artikel 17
Kan een inwoner een tegenprestatie doen die zij/hij zelf gevonden heeft?
Zo nee, waarom niet.

Het college streeft naar maatwerk en dus een individuele benadering.
Binnen de context van de verordening behoort dit tot de mogelijkheden.

6. Aangaande artikel 22
Waarom krijgt de inwoner geen schriftelijke mededeling hierover als het college
afziet van een maatregel wegens een andere reden dan het aanwezig zijn van een
dringende reden?
Lijkt het u niet beter om sowieso zwart op wit te communiceren met de inwoner
over de reden van het niet toepassen van een maatregel?
Voor een schrifteliike mededeling wordt in deze situaties niet gekozen, De
schriftelijke mededeling van iets dat je niet gaat doen heeft geen
toegevoegde waarde en kan tot onnodige onrust leiden bij de
belanghebbende.
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7. Aangaande artikel 25
Wordt de zelfstandige geïnformeerd over de maatregel, zodra de gemeente weet
dat deze gaat komen? Zo nee, waarom niet?
Het is evident en iuridisch vereist, dat een belanghebbende geïnformeerd
wordt over het opleggen van een maatregel, Dus ook de zelfstandige.

B. Aangaande artikel2T
Wordt eerst gekeken of het de inwoner te verwijten valt? Zo nee, waarom niet?
(Post kan niet aangekomen zijn, zijlhij kan in het ziekenhuis liggen etc.)
Natuurliik wordt de mate van verwijthaarheid onderzocht. Indien er geen
verwijtbaarheid is wordt er geen maatregel opgelegd.

9.

Aangaande artikel 28
Wordt onderzocht of er (psychisch/lichamelijke) achterliggende redenen zijn
wanneer jongere onvoldoende aan verwachtingen voldoet?

Ook hier moet de mate van verwijtbaarheid worden onderzocht en dus ook
de relatie met mogelijke achterliggende problematiek.

10. Aangaande artikel 32
Krijgt de zelfstandige bij toekenning uitkering zwart op wit wat van hem/haar
verwacht wordt om te voldoen aan een voldoende administratie?
Zo nee, vindt u het opleggen van een maatregel dan terecht als de administratie
niet voldoet?
Krijgt de zelfstandige, bij toekenning uitkering, zwart op wit wat hij/zij periodiek
moet aanleveren als bewijsmateriaal van de administratie?
Zo nee, vindt u het opleggen van een maatregel dan terecht als de administratie
niet voldoet?
Ja, vooraf is bij beschikking precies vermeld waaraan de zelfstandige moet
voldoen. Ook hier moet bij het in gebreke blijven, de mate van
verwiitbaarheid en de proportionaliteit worden onderzocht, alvorens een
maatregel feitelijk wordt o pgelegd.

11. Aangaande artikel 3Ba
Welke instrumenten gebruikt de gemeente om fraude op te sporen?

Diverse i nstru me nten zoa ls een
sociale recherche,

hu

isbezoe k, gegevensverge I ij ki ng êr7,

12.

Aangaande artikel 40
Denkt u - gezien het college de samenstelling, taak, werkwijze, benoeming en
zittingsduur van de leden bepaalt - dat deze cliëntenraad onafhankelijk is?
Lijkt het u belangrijk als deze raad ook een of meerdere vertegenwoordigers uit
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Waalre heeft?
Zo nee, waarom niet?

Ja, het college streeft naar een zogeheten brede participatieraad.
Structureel worden er onderwerpen besproken die te maken hebben met
het sociaal domein. Doel is dat de zorg en de voorzieningen beter worden
afgestemd op de behoeften van Waalrese inwoners, De Participatieraad
geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen uit het
sociaal domein. Zo helpt de Participatieraad de gemeente met het
ontwikkelen van beleid dat aansluit bii de behoeften en verwachtingen van
de inwoners en de maatschappij. Doel is dat de Participatieraad bestaat uit
een vaste kern met vertegenwoordigers van alle doelgroepen (jeugd,
jongvolwassenenr ouderen, (a rbeids-)gehand ica pten, werkzoekenden en
uitkeringsgerechtigden) en inwoners, De vaste kern kan aangevuld worden
met bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen of professionals die aanwezig zijn
voor het geven van informatie of een toelichting.

13. Aangaande artikel 42
Zijn er beleidsregels vastgesteld ten behoeve van uitvoering die niet in de
verordening staan?
Zo ja, welke zijn dit?
Zie website gemeente Waalre
(Oestuu r-en-orqan

14. Algemeen
Regelmatig gaat het in de verordening over nadere regelingen/regels. Kunt u de
nadere regels ter beschikking stellen van de raad?
Ja, de wijziging van de beleidsregels worden bijgevoegd, Overige
beleidsregels en verordening zijn openbaar en te vinden op de website
van de gemeente en/of mijn overheid.nl,
Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgem

J.W.F. Compagne

drs. J.W

Bijlage; gewijzigde beleidsregels
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