Putten, 18 november 2015

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Betreft: Aanpassing beleidsregels Participatiewet

Geacht college,
Wij ontvingen een adviesaanvraag met betrekking tot de wijzigingen en aanpassingen van de
beleidsregels Participatiewet ingaande 1 januari 2015.
We hebben daarbij kennisgenomen van het feit dat een aantal tekstuele correcties zijn uitgevoerd en
vervolgens dat enkele artikelen zoals in het dossier zijn genoemd abusievelijk niet waren
opgenomen. Hierover heeft de Wmo-raad verder geen vragen of opmerkingen.
De nieuwe bepalingen welke zijn toegevoegd achten wij logisch en door de duidelijke argumentatie
en de omschrijving in de toelichtingen zijn hier geen nadere opmerkingen over te maken.
Omdat de Wmo-raad voor het eerst van de beleidsregels Participatiewet op de hoogte wordt gesteld
heeft ze nog wel een enkele vraag en opmerking over eerder vastgelegde bepalingen.
Dit betreft:
Art. 1.10
In de toelichting op dit artikel worden in de eerste 2 punten voorbeelden van verminderde
verwijtbaarheid gegeven die extreme situaties weergeven. Wat naar onze opvatting ontbreekt is een
oplossing voor die situaties waar structureel door beperkende vaardigheden dezelfde extremen
aanwezig zijn.
Art. 1.11
In Sub b van de toelichting op dit artikel wordt uitgegaan van de mogelijkheid om iemand anders
zijn/haar zaken te laten doen. Hierdoor is geen beroep op verminderde verwijtbaarheid mogelijk.

Hoe gaat u om met mensen die niet zelf hun probleem kunnen onderkennen en daardoor derden
niet inschakelen om hun zaken te laten regelen? Denk aan mensen met verstandelijke beperkingen
e.d.
Tenslotte hebben we kennis genomen van uw voornemen om bij toepassing van het minimabeleid
voor statushouders die korter dan één jaar in Nederland zijn voor deze beleidsregel (artikel 2.21) een
hardheidsclausule toe te passen. Dit ter bevordering van een snelle integratie in de Puttense
samenleving.
Wij onderschrijven van harte deze aanpak in het belang van de betrokken vluchtelingen.
Tot zover onze reacties op genoemde adviesaanvraag.
Wij vertrouwen u met een en ander te dienen in het belang van betrokken cliënten en burgers.

Met vriendelijke groet namens de Wmo-raad,

Chris van Tilborg
Voorzitter

