PERSBERICHT
BOETES GEMEENTEN WORDEN OPNIEUW BEOORDEELD!
In december 2014 heeft het FSU drie brandbrieven gestuurd naar de 24 Friese gemeenten.
Eén van de brieven betrof de oproep aan de gemeenten om het opleggen en vorderen van
boetes aan bijstandsgerechtigden op te schorten. Eerder had het UWV dat al besloten.
In een gezamenlijke reactie hebben 17 gemeenten aan het FSU laten weten dat alle
boetebesluiten die genomen zijn vanaf 1 januari 2013 opnieuw beoordeeld gaan worden.
Gevolg kan zijn dat veel boetes met terugwerkende kracht verlaagd of ingetrokken gaan
worden! In de onderstaande reactie van de gemeenten wordt een nadere toelichting gegeven.
Het FSU gaat er van uit dat de gemeenten hun doorgeschoten handhavingsbeleid gaan
versoepelen en dat bij sancties de mate van verwijtbaarheid en de sociale gevolgen sterk
meegewogen gaan worden.
Het FSU waardeert het dat de gemeenten de brandbrieven ter harte hebben genomen en een
gezamenlijke reactie hebben gegeven. Het FSU zal de stappen van de gemeenten om de
aangekaarte knelpunten op te lossen kritisch blijven volgen!
Leeuwarden, 4 februari 2015.
Contactpersoon: Nanne de Jong.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leeuwarden, 21 januari 2015
Geachte heer de Jong,

Namens de gemeenten Smallingerland, Heerenveen, Opsterland, Súdwest Fryslân, De Friese
Meren, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Dantumadeel, Dongeradeel, Leeuwarden en de
gemeenten samenwerkend in de dienst SoZaWe Noardwest Fryslân deel ik u mee dat wij
hebben kennisgenomen van uw brieven van 10 en 16 december 2014 over de afstemming van
betalingsdata en het opschorten van opleggen en vorderen van boetes en van uw voorstel van
december 2014 voor een onafhankelijk meldpunt voor burgers. Onderstaand treft u een
gezamenlijke reactie van bovengenoemde gemeenten aan op de ontvangen stukken.
De brief van 10 december 2014.
In deze brief constateert u dat uitkeringsgerechtigden al jaren hebben te maken met verschillen in
betalingsdata tussen verschillende instanties. Ook gemeenten onderling hanteren verschillende
betaaldata.
Naar aanleiding van een door u ontvangen schrijven van een bijstandsgerechtigde moeder stelt u dat de
wijziging in inkomenspositie per 1 januari 2015 vergaande gevolgen voor de financiële huishouding
van alleenstaande ouders zal hebben.
U roept Friese gemeenten en de belastingdienst op tot overleg om gezamenlijk een oplossing te
vinden.
Tot nu toe heeft het verschil in betaaldata, voor zover ons bekend, niet geleid tot problemen.

Wij gaan er ook niet van uit dat de komende wijziging zal leiden tot problemen. De inkomenspositie
wijzigt niet, wel het moment van betaling van een deel van het inkomen. De wijziging per 1 januari
2015 is het gevolg van landelijke wetgeving.
Wij zijn niet voornemens om naar aanleiding van de landelijke wijziging de betaaldata van de
bijstandsuitkeringen aan te passen. Iedere aanpassing heeft ook weer gevolgen voor bijvoorbeeld
verrekening van inkomsten en kan daardoor tot problemen voor een bepaalde groepen leiden.
In het onverhoopte geval waar de wijziging wel tot problemen leidt, zullen we dat samen met de
betreffende bijstandsgerechtigde oplossen.
De brief van 16 december 2014.
In deze brief roept u gemeenten op om de besluitvorming omtrent verordeningen en beleidsregels uit
te stellen en het opleggen en het vorderen van boetes op te schorten. Dit naar aanleiding van de
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op d.d. 24 november 2014 en het onderzoek van de
Nationale Ombudsman.
De uitspraak van het Centrale Raad van Beroep heeft tot direct juridisch gevolg dat de uitvoering van
de fraudewet door de gemeentes aangepast moet worden. De gemeenten zullen dan ook conform deze
uitspraak werken.
De boetebesluiten die zijn genomen vanaf 01-01-2013 zullen opnieuw beoordeeld moeten worden.
Gemeenten zullen daar afzonderlijk een planning voor maken.
Bij het vaststellen / aanpassen van verordeningen c.q. beleidsregels zal uiteraard rekening worden
gehouden met de bovengenoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
Het voorstel van december 2014 voor een onafhankelijk gemeentelijk meldpunt voor burgers.
In dit voorstel roept u de Friese gemeenten op om naar aanleiding van de drie decentralisaties in de
eigen gemeente of samenwerkingsregio een onafhankelijk meldpunt op te richten. Burgers zouden
daar hun ervaringen kwijt kunnen en voor hun problemen informatie kunnen krijgen over advies en
hulp in de eigen omgeving.
Op dit moment bestaat er bij de Friese gemeenten geen behoefte aan het oprichten van een dergelijk
meldpunt. Wij zijn van mening dat er voldoende mogelijkheden voor burgers zijn om advies en
informatie te krijgen hulp en ondersteuning in de eigen omgeving. Ook voor het delen van ervaringen
over eventuele problemen zijn er voldoende mogelijkheden.
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