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Participatieraad Haaksbergen
16 november 2021
Advies Ontwerp beleidsregels terugvordering en invordering Haaksbergen (4.66)

Geacht College,
Geachte mevrouw Ten Bos,
Aanleiding
Op 20 oktober 2021 kreeg de Participatieraad Haaksbergen via de mail het verzoek te adviseren over
het Ontwerp Beleidsregels terugvordering en invordering Haaksbergen, dat op 12 oktober 2021 door
het college was vastgesteld.
Ter bestudering ontvingen wij de volgende documenten:




Advies / Besluit college, datum vergadering 12 oktober 2021;
Beleidsregels terugvordering en invordering Haaksbergen (4.66);
Was- wordt lijst Beleidsregels Terugvordering.

Overwegingen / bespreking
Uit het Advies/Besluit van het college maken wij op dat de uitgangspunten met betrekking tot
terugvordering van te veel en ten onrechte verstrekte uitkeringen in principe niet gewijzigd zijn.
De uitgangspunten worden nu beschreven in de vorm van beleidsregels. Deze beleidsregels voldoen
voortaan aan de eisen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de regels van de Wet
vereenvoudiging beslagvrije voet. Dit laatste betekent onder andere een verlaging van de beslagvrije
voet naar 5%.
Met name de Was-wordt lijst Beleidsregels Terugvordering stelde ons in staat na te gaan welke
wijzigingen worden doorgevoerd. Uit de teksten maakten wij op dat er voordien alleen werd gewerkt
met “Uitgangspunten terugvordering”. Omdat we niet beschikten over deze “Uitgangspunten”
konden we de werkelijke verschillen in tekst en volgorde niet zelf waarnemen. Aan de hand van de
voorbeelden in de Was-wordt lijst kunnen wij ons goed voorstellen dat zowel een artikelsgewijze
beschrijving als de nieuwe teksten duidelijk verbeteringen zijn. Dat de oude opzet ook aanleiding was
tot herordening blijkt wel uit de volgorde van de artikelen (art. 8, 9, 7, 14, 6 en 15) in het
gepresenteerde overzicht. Dit alles zal zeker de harmonisatie binnen de uitvoeringsorganisatie ten
goede komen.
Advies
Op grond van het bovenstaande kunnen wij positief adviseren de voorgestelde Beleidsregels te gaan
invoeren. Zeker omdat het verbeteringen zijn.

Uiteraard hopen wij dat maatwerk (nog meer)basis blijft voor de begeleiding van mensen met een
uitkering. En dat juist voorkomen wordt dat te veel of ten onrechte ontvangen bijstand moet worden
teruggevorderd.
Uiteraard zijn we te allen tijde bereid tot verdere toelichting en bespreking.
Met vriendelijke groet,
Participatieraad Haaksbergen
Leendert van Herk, voorzitter.

