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p/a Halmersinge 9 
9471HM Zuidlaren 
 
 
Aan:  Gemeente Tynaarlo 
 Mw. G. Koopman 
 
 
Betreft:  advies Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 
        
 
 
 
Zuidlaren, 05 november 2014 
 
 
 
Geachte mevrouw Koopman, beste Gerda, 
 
De cliëntenraad WWB – WSW maakt bezwaar tegen de zeer beperkte adviestermijn. Uit  belang van  
onze achterban hebben we besloten te komen tot een volgend, summier, advies. 
 
Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 20 oktober  2014 gericht aan de cliëntenraad WWB- WSW om te 
komen tot een advies betrekking hebbend op de Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente 
Tynaarlo; 
na door u en uw collega’s van de ISD meermalen voorgelicht te zijn over de ‘Participatiewet’ tijdens 
vergaderingen van de cliëntenraad WWB-WSW ; 
na overleg  tussen de leden cliëntenraad  WWB- WSW, dd. 24 oktober 2014, 
 
komt de cliëntenraad WWB- WSW tot de volgende aanbevelingen: 
 

1. De Afstemmingsverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo kan niet los worden gezien 
van de kadernota Participatiewet en de beleidsnota WMO. In deze nota wordt gesproken 
over ‘iedereen heeft talent’ en ‘de regie leggen bij de burger’.  
Wij adviseren u elke nota en/of verordening op te stellen vanuit de basisprincipes van de 
Participatiewet. 

2. Artikel 5, 2c. De adviesraad adviseert hier te allen tijde ‘hoor en wederhoor’ toe te passen, 
zoals ook gebruikelijk binnen ons strafrechtsysteem. Tevens is hier niet duidelijk wie er 
oordeelt over ‘de ernst van gedraging en verwijtbaarheid’. 

3. Hoofdstuk 2: Niet nakomen van de niet geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de 
arbeidsinschakeling. De adviesraad kan zich over het algemeen vinden in de op te leggen 
sancties. Wij pleiten voor een zo kort mogelijke sanctieduur en een zo lang mogelijke 
spreidingsduur voor de verrekening, zodat betrokkenen optimaal de mogelijkheid krijgen om 
evt. tot inkeer te komen en alsnog te participeren. 

4. Artikel 9.1c. De adviesraad vindt de opgelegde sanctie van 50% buitenproportioneel, vooral 
daar waar er sprake is van :’ het niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, 
uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de 
Participatiewet’.  Of er ’wel of niet voldoende wordt meegewerkt’ kan (en wordt) onderwerp 
van discussie. Om dan direct 50% te korten vindt de raad buitenproportioneel. Daarnaast 
pleit de raad voor een langere periode van verrekening. 
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Met vriendelijke groet, 
Dick Kramer 
Secr. WWB – WSW cliëntenraad 


