Renkum, 31 maart 2015
Betreft: vragen inzake toepassing maatregel bij adreswijziging bijstandsontvanger.
Geacht College,





Is het waar dat het team Sociale Zaken een bijstandsontvanger een al dan niet voorwaardelijke maatregel in de vorm van een verlaging van de uitkering oplegt als hij/zij een
adreswijziging binnen de gemeente niet doorgeeft aan het team Sociale Zaken, ook als de
adreswijziging wel is aangegeven bij het loket Burgerzaken?
Is het waar, dat er een interne procedure bestaat dat het loket Burgerzaken een dergelijke
adreswijziging doorgeeft aan het team Sociale Zaken?
Zo ja, acht het College het opleggen van de maatregel als genoemd onder vraag 1 niet in
strijd met de tweede volzin van lid 1 van artikel 17 van de Participatiewet, die stelt dat een
dergelijke informatieplicht niet geldt indien die feiten en omstandigheden door het college
kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens, hetgeen het aangeven van een binnengemeentelijke adreswijziging bij
loket Burgerzaken in wezen is?

Vriendelijke groet,
namens de PRD, John Bartels.

Achtergrondinformatie:
Handhavingsverordening Participatiewet, Bbz2004, IOAW en IOAZ Gemeente Renkum 2015
Participatiewet
Artikel 17. Inlichtingenplicht
Lid 1. De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging
mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat
zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. Deze verplichting
geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het college kunnen worden vastgesteld op
grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden
verkregen uit bij ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt
bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing is.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 3. Afstemmen van de uitkering Indien belanghebbende na constatering van het niet
nakomen van de inlichtingenplicht op grond van artikel 17 Participatiewet, artikel 13 IOAW of
artikel 13 IOAZ rechthebbende in de zin van één van deze wetten blijft, volgt een verlaging van de
uitkering conform hetgeen hierover door de Raad is vastgelegd in de Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Renkum 2015 of de daarop volgende. Artikel 17
Participatiewet is overeenkomstig van toepassing op de Bbz 2004.

