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Gevraagde beslissing(en):
1. in te stemmen met het beleidskader Handhaving Particpatiewet 2016 - 2018 en dit kader ter
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
2. het vigerende beleidsplan Handhaven Werk en Inkomen 2012-2016 Gemeente Langedijk in te
trekken.

Korte samenvatting:
Op grond van de Participatiewet (art. 8b) dient te gemeenteraad lx per 4 jaar een handhavingskader
vast te stellen. In verband met de oprichting van Haltewerk is het nodig am uit te gaan van een
handhavingskader voor de drie gemeenten. Hier wordt beschreven wat de uitgangspunten van

hoogwaardig handhaven zijn.
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De burgemeest

Aanleiding
In verband met de oprichting van Haltewerk, de invoering van de Maatregelen WWB en de
Particpatiewet, is het van belang een handhavingskader door de raad te laten vaststellen die voor alle
drie genneenten van Halte Werk gelijk is. Uit het kader stelt het college vervolgens een uitvoeringsplan
vast.
Momenteel hebben alle drie genneenten een eigen handhavingsbeleidskader. Dat van Gemeente
Alkmaar is in 2014 vastgesteld en geldt tot 2018, het Heerhugowaardse plan is in 2014 afgelopen, het
plan van Langedijk loopt door tot en met 2016.
Het is niet haalbaar gebleken om per 1 januari 2015 een gelijk handhavingsbeleidskader voor Halte
Werk gereed te hebben, door de oprichting van Halte Werk en de invoering van de nieuwe regelingen.
De continuIteit van de uitvoering van de regelgeving is gewaarborgd, doordat het huidige
handhavingsplan nog geldt.
Achtergrond/juridische basis
Op grond van artikel 8b van de Participatiewet dient de gemeenteraad regels te stellen voor de
bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik
van de wet. Hieraan is invulling gegeven middels het volgende artikel in de Afstemmingsverordening
die per 1 januari 2015 is vastgesteld:
Artikel 17. Bestrijding oneigenlijk gebruik en misbruik van de uitkering of voorziening
1. Het college zorgt voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ,
waaronder de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van deze wetten.
2. De gemeenteraad stelt iedere vier jaar een handhavingsbeleidskader vast, waarin beleidsuitgangspunten en prioriteiten worden aangegeven.
3. Het college stelt ter nadere uitvoering van de handhaving iedere vier jaar een handhavingsuitvoeringsplan vast
met inachtneming van het gestelde in het handhavingsbeleidskader.
4. Dit handhavingsuitvoeringsplan omvat in elk geval de wijze van preventie en bestrijding van fraude, oneigenlijk
gebruik en misbruik en niet-gebruik van de Participatiewet, IOAW en IOAZ alsmede welke
handhavingsinstrumenten daartoe worden ingezet en de wijze waarop deze worden toegepast
5. Het college rapporteert eenmaal per jaar aan de gemeenteraad over de uitvoering, de resultaten en de
effecten op het gebied van handhaving in relatie tot de beleidsuitgangspunten en —prioriteiten, zoals
vastgelegd in het handhavingsbeleidskader.
Visie handhavingskader
Inhoud beleidskader — Cirkel van Naleving
De belangrijke rode draad in het handhavingsbeleid is de Cirkel van Naleving. Deze systematiek gaat
uit van dat
1. de burger goed geInformeerd wordt over rechten en plichten;
2. en de dienstverlening optimaal is;
3. snel en gericht wordt onderzocht of de klant aan zijn verplichtingen voldoet;
4. bij verwijtbare gedragingen daadwerkelijk wordt gesanctioneerd en
5. waar nnogelijk vorderingen worden voorkomen en als ze toch ontstaan, het teveel ontvangen
bedrag wordt teruggevorderd.
Door deze systematiek volledig te implementeren in de bedrijfsvoering versterken de onderlinge
onderdelen elkaar. Bijvoorbeeld, als een klant goed geInformeerd wordt over de regels, dan zal deze
meer bereid zijn deze ook na te leven. Bovendien zal een sanctie beter geaccepteerd en nageleefd
worden. Tegelijk wordt de pakkans als groter ervaren, wat in de hand werkt dat de regels in meer
gevallen spontaan worden nageleefd.
Belangrijkste wijzigingen
Het nieuwe kader sluit aan bij de uitgangspunten van het huidige handhavingsbeleid (cirkel van
naleving, hoogwaardig handhaven, nadruk op preventie) en op de huidige uitvoeringspraktijk. Er zitten
geen koerswijzigingen in ten opzichte van het huidige beleid. De enige inhoudelijk aanpassing is dat
het plan voor Heerhugowaard en Langedijk enkel geldt voor de uitvoering binnen Haltewerk, en voor
Alkmaar voor het gehele sociale domein geldt.
Recente ontwikkelingen, met name de invoering van de fraudewet (herinvoering boetes) zijn verwerkt
in dit beleidskader en het reeds vastgestelde uitvoeringbeleid.
Advies Clientenraad
De clientenraad Haltewerk i.o. heeft advies uitgebracht over het beleidskader. Zij stemmen in met het
beleidskader.

