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het college van B en W van de Gemeente Oss
Veegronde Participatiewet

Geacht college van B en W,
De Wmo-raad heeft de vraag gekregen om advies te geven over 9 onderdelen van de beleidsregels
Participatiewet. Hieronder ons advies aan het college over deze beleidsregels.

1. Beleidsregels kostendelersnorm 2015.1
De Wmo-raad gaat akkoord met de commerciële huurprijs van € 300,00. De Wmoraad vraagt zich af of ingeval beide bewoners bijstand ontvangen de huurinkomsten,
rekening houdend met de compensatie van € 60,00, een negatieve invloed kunnen
hebben op de te ontvangen huurtoeslag en op de bijstandsuitkering. Wanneer cliënten
er op achteruit gaan adviseert de Wmo-raad “te repareren”. De Wmo-raad ontvangt
hierover graag een onderbouwing.
2. Beleidsregels bestuurlijke boete 2015.1
De Wmo-raad ondersteunt het advies om de 102 boetes die tussen 1 januari 2013 en
1 januari 2015 zijn opgelegd met terugwerkende kracht terug te draaien.
De Wmo-raad adviseert beter te kijken naar de reden van beboeting en wil graag
halfjaarlijks op hoogte worden gehouden over het aantal en de reden voor de boetes.
3. Beleidsregels terug- en invordering 2015.1
De Wmo-raad ontvangt graag een toelichting op wat de gemeente Oss verstaat onder
dringende redenen in deze beleidsregels.
De Wmo-raad adviseert om toch een “kan-bepaling” op te nemen in de beleidsregels
dit in navolging op het advies van de overheid en ontvangt graag een onderbouwde
argumentatie waarom de gemeente Oss hier geen opvolging aan geeft.
De Wmo-raad ziet graag halfjaarlijks hoe de gemeente daar mee omgaat.
4. Beleidsregels zoektermijn 27+ 2015.1
De Wmo-raad adviseert om wanneer iemand minimaal 3 maanden gewerkt heeft
geen nieuwe zoektermijn meer op te leggen. De tekst in de beleidsregels vinden wij
onduidelijk.
5. Beleidsregels vooruitlopend op wetswijzigingen Participatiewet 2015
Dit is een wettelijke bepaling, er is dus geen beleidsvrijheid voor de gemeente Oss.
6. Beleidsregels verhaal halen niet aanpassen
De Wmo-raad vindt dat wanneer de gemeente de cliënt verplicht tot verhaal halen bij
de onderhoudsplichtige, de cliënt niet in een situatie mag komen dat hij/zij er op
achteruit gaat en in financiële problemen zou kunnen komen.
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De Wmo-raad adviseert dat de uitkering van de cliënt gegarandeerd wordt. De Wmoraad wil graag volgen hoe dit in de praktijk gaat en vraagt om halfjaarlijks
geïnformeerd te worden.
7. De boetebesluiten uit 2013 en 2015 opnieuw toetsen.
Zie punt 2.
8. Protocol huisbezoek 2015.1
De Wmo-raad vindt dat het protocol strikt gevolgd moet worden.
De Wmo-raad verzoekt om een halfjaarlijkse monitoring van het protocol
huisbezoeken, onderbouwd met gegevens.
Naar aanleiding van dit protocol vraagt de Wmo-raad zich af hoe de gemeente
waarborgt dat er geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van informatie die op social
media te vinden is over personen waarbij een huisbezoek wordt overwogen.
De Wmo-raad adviseert om deze ethische normen strikt te bewaken. De huidige
regels van het gebruik van social media binnen de gemeente dateren van 2011. De
Wmo-raad adviseert deze aan te passen en te voorzien van een gedragscode voor
ambtenaren.
9. Beleidsregels re-integratie Participatiewet 2015.1
De Wmo-raad vindt en heeft geconstateerd dat het beleid en de praktijk over dit
onderdeel van de Participatiewet ver uiteen liggen.
De
‒
‒
‒
‒

Wmo-raad constateert dat:
veel cliënten, zonder onderzoek, naar de Rotonde worden gestuurd
er te weinig diversiteit is in het werk
er vanuit de praktijk te weinig gekeken wordt naar de vraag van de markt
er onvoldoende sprake is van het trainen van competenties en
werknemersvaardigheden

De Wmo-raad adviseert:
‒ om bij ieder onderdeel de doelgroepen specifiek te omschrijven, dit om
onduidelijkheid over de doelgroep te voorkomen
‒ meer gebruik te maken van werkervaringsplekken omdat een eerdere rapportage
laat zien dat dit een positieve uitwerking heeft op de uitstroom naar betaald werk
‒ meer creativiteit te tonen om zodoende te zorgen voor een grotere diversiteit aan
re-integratie mogelijkheden
‒ proefplaatsingen goed te monitoren
De Wmo-raad wil graag meer uitleg/toelichting over:
‒ de tekst in beleidsregels sociale activering, oftewel tegenprestatie is tegenstrijdig.
Bijvoorbeeld met teksten waarin verplicht en niet worden verplicht door elkaar
lopen
‒ wat gebeurt er met cliënten die arbeidscapaciteit hebben van minder dan 30%?
‒ de te toetsen competenties en arbeidsvaardigheden
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Tenslotte adviseert de Wmo-raad de gemeente de Participatiewet goed te monitoren en
de Wmo-raad halfjaarlijks met onderbouwde gegevens op de hoogte te houden over de
voortgang.
De Wmo-raad ziet uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
De heer J. Kool
Voorzitter Wmo-raad
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De heer J. Smits
secretaris

