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Stand van Zaken/afdoening
n de raadsvergadering van 12 juli 2018 is de motie 'Sociaal wijkteam blijft sociaal' aangenomen. De raad verzoekt de 
gemeente om 'de Sociaal Wijkteams geen rol toe te bedelen bij het signaleren en doorgeven van vermoedens van 
uitkeringsfraude omdat het imago van een klikspaan niet bijdraagt aan het opbouwen van een vertrouwensband 
tussen het sociaal wijkteam en de klant'.

De politiek heeft hiermee een kader gesteld ten aanzien van de doelstellingen binnen het project 'Handhaven met 
zorg; De sok en de snor'. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een handhavingstaak bij het Sociaal Wijkteam te 
leggen.
Doel van het project 'Handhaven met zorg' is om het inzicht in en begrip voor eikaars werkzaamheden tussen de 
medewerkers van het Sociaal Wijkteam en team Sociale Recherche te vergroten. Door de klant te ondersteunen 
vanuit verschillende disciplines en het bespreekbaar maken van mogelijke onrechtmatige situaties wordt optimaal 
bijgedragen aan het duurzaam versterken van de zelfredzaamheid en participatie van de klant.
Het onbewust of bewust niet-naleven van verplichtingen die verbonden zijn aan een voorziening of uitkering kan 
vervelende gevolgen hebben voor een klant. Medewerkers van het Sociaal Wijkteam bespreken de mogelijke gevolgen 
van onrechtmatig handelen met de klant zodat het ontstaan van schulden door terugvordering en boetes zoveel als 
mogelijk voorkomen kan worden.

In de uitvoering van het project ligt de focus op een betere samenwerking tussen het Sociaal Wijkteam en de 
medewerkers van team Sociale Recherche en niet op het verleggen van de handhavingsfunctie naar de medewerkers 
van het Sociaal Wijkteam.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie.
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