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Geachte heer Van Huizen,

Op 30 maart 2019 hebben wij het ongevraagde advies ‘vermogenstoets’ van de cliëntenraad Participatiewet 

Hollands Kroon ontvangen. Wij bieden de cliëntenraad als eerst excuses aan voor de late reactie op uw advies. 

Dit advies heeft veel te maken met het Onderzoeksplan dat we opnieuw gaan vaststellen. Onderdelen van het 

ongevraagd advies komen terug in het Onderzoeksplan en in het advies aan het college daarover. Het 

Onderzoeksplan binnen enkele maanden aan de cliëntenraad voorgelegd. 

U stelt dat de gemeente bij aanvragen in het kader van de Participatiewet herhalend naar het vermogen vraagt, 

u  verzoekt een marginale toets op het vermogen middels een eenvoudige vraagstelling. De gemeente vraagt 

om drie maanden afschriften indien het een aanvraag betreft van een inwoner welke niet bij ons bekend is. 

Wij vragen hierom om inzicht te krijgen in de situatie van de aanvrager. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor 

de vaststelling van het recht op en de hoogte van de uitkering. Afschriften geven een goed beeld. Aan de hand 

van de bewijsstukken kan gerichter informatie worden verstrekt en/of doorverwezen worden naar 

gemeentelijke/landelijke  regelingen. In april 2019 hebben wij u laten weten voor de aanvragen in het kader 

van de ‘ Meedoen ‘ regeling een marginale toets toe te passen. 

U stelt dat de privacy onvoldoende aandacht krijgt. Dit is besproken met de uitvoering. Op de website is een 

toelichting geplaatst over het recht op afdekken van afschrijvingen. 
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U stelt dat het uploaden van gegevens de nodige problemen oplevert, u stelt dat dit leidt tot het niet 

doorzetten van een aanvraag. Dit is besproken met de uitvoering. Uit de praktijk blijkt dat de inwoner bij 

problemen met de website contact met ons opneemt. Gezamenlijk wordt een passende oplossing geboden. De 

digitale vormen van dienstverlening en communicatie moeten goed werken. Het is een continu proces van 

verbetering en heeft onze aandacht. 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

W. Eppinga R. van Dam

secretaris burgemeester

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.


