
Barendrecht, 12 januari 2021

Betreft: Schriftelijke vragen Participatiewet en problemen bijstandsregelingen

Geacht college,

Het nieuws over problemen met bijstandsregelingen ontstond recent met een casus in de gemeente 
Wijdemeren, waar een bijstandsgerechtigde vrouw 7000 euro terug moet betalen omdat haar moeder af 
en toe boodschappen voor haar deed. Inmiddels komen uit steeds meer gemeenten berichten van een 
gemeente die op grond van de Participatiewet bijstandsgerechtigde inwoners op een hardvochtige manier 
benaderen en benadelen. 

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft hierover de navolgende vragen: 

1. In hoeverre speelt soortgelijke casuïstiek als bij Wijdemeren in Barendrecht? Aanvullend, hoeveel 
schendingen van de zogeheten inlichtingenplicht hebben er de afgelopen twee jaar plaatsgevonden in 
Barendrecht?

2. Het college zet fors in op de intensivering van handhaving en boekte daar zelfs tijdens de laatste 
begrotingsbehandeling een forse besparing voor in. Op welke manier staat deze inzet in verhouding tot de 
doelen van fraudehandhaving? Hoe waarborgt het college dat de taakstellende besparing door intensievere
handhaving niet leidt tot ongewenste prikkels die kwetsbare burgers hard raken?  

3. In het document ‘Definitieve nota integraal beleid sociaal domein Barendrecht’ levert u een 
bestandsontwikkeling Participatiewet aan. Dit gaat over hoeveel mensen een beroep doen op de 
regelingen. Kunt u daarop aanvullend een kosten-batenanalyse geven van de gemeentelijke 
fraudehandhaving sinds invoering van de Participatiewet? Waar blijkt uit dat u vorm heeft gegeven aan het 
kritische Rekenkamer-rapport over 5 jaar decentralisatie Participatiewet in Barendrecht?

4. Hoe beoordeelt u de informatiepositie van Barendrechters in dit soort kwesties? Heeft een benadeelde 
Barendrechter realistisch, niet enkel formeel, de mogelijkheid zijn recht te halen? Of is een 
bijstandsgerechtigde Barendrechter vooral gebonden aan plichten?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris

P.S. woordvoerder op dit onderwerp is Richard Carlebur
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