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Barendrecht, 1 augustus 2022 
 
Betreft: Hardvochtige knelpunten sociale zekerheidstelsel 
 
 

Geacht college, 
 
In juni 2022 werd het onderzoeksrapport ‘Hardvochtige effecten op burgers door knelpunten in 
(uitvoering) wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid’ opgeleverd. Het is een rapport dat 
gaat over knelpunten in wet- en regelgeving met betrekking tot diverse wetten en regels waar het 
UWV uitvoering aan geeft, ook wel het sociale zekerheidstelsel genoemd. Het onderzoek is gericht 
op de WW, Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WAZO, ZEZ, Toeslagenwet en IOW, de Participatiewet 
en de Banenafspraak. 
 
In genoemd rapport wordt een hardvochtig effect als volgt gedefinieerd: “Er is sprake van een 
hardvochtig effect wanneer het leven van (groepen) burgers door het handelen van de overheid 
(potentieel) wordt ontwricht. Overheidshandelen gaat hierbij zowel om (stapeling van) wet- en 
regelgeving als om de uitvoering hiervan. Wanneer hardvochtige effecten optreden, worden 
burgers veelal in hun bestaanszekerheid aangetast. Ook kunnen burgers op andere 
levensdomeinen ernstig in de problemen raken, bijvoorbeeld op het vlak van (geestelijke) 
gezondheid, werk, wonen, of persoonlijke relaties.” 
 
Naar aanleiding van bovenstaande inleiding hebben wij de volgende vragen: 
1. In het rapport staat geschreven dat er met betrekking tot de doelgroep die valt onder 
socialezekerheidswet- en regelgeving er niet zelden sprake is van een onrealistisch mensbeeld 
waardoor de overheid onrealistische eisen stelt aan burgers die onder deze wet- en regelgeving 
vallen. Wat is uw zienswijze over het realisme van socialezekerheidswet- en regelgeving in relatie 
tot de doelgroep in Barendrecht? 
 
2. Key Performance Indicators (KPI’s) worden gebruikt om op kwantitatieve, meetbare manier te 
controleren en te sturen. In het rapport wordt voorgesteld om meer oog te hebben voor kwalitatieve 
prestatiedoelen (SUWI-doelen). Kent u deze SUWI-doelen en bent u bereid hierop in te zetten? 
Kunt u aangeven welke fundamentele afweging u maakt tussen gebruik van kwantitatieve en 
kwalitatieve prestatiedoelen? 
 
3. In het rapport worden vele oplossingen genoemd, teveel om in dit document op te nemen. Kunt 
u hierbij aangeven welke oplossingen gemakkelijk en snel te realiseren zijn en welke oplossingen 
complex zijn en meer tijd behoeven in de Barendrechtse context? 
 
4. Bent u bereid het gehele sociale zekerheidsbeleid in Barendrecht te herijken na een vergelijkend 
onderzoek te hebben verricht naar beleid in andere gemeenten? Zo ja, op welke termijn kunt u de 
bevindingen en een voorstel opleveren? Zo nee, waarom niet? 
 
We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,  
 
 

Richard Carlebur 
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