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Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,
ln de brief van 28 oktober 2015 (kenmerk 5314019) heeft uw raad vragen gesteld over de
hoogte van boetes onder het nieuwe handhavingsregime van de Participatiewet. U vroeg
of een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uit november 2014 reden voor
de gemeente was om met teruggaande werking de boetes vanaf 1 januari 2013 te gaan
herzien. Wij hebben u toegezegd dat wij dit zouden bekijken en dat wij u zouden
informeren over onze conclusie.
Nieuwe ontwikkelingen
In januari 2016 is er een tweede belangrijke uitspraak van de CRvB gekomen over boetes.
Volgens deze uitspraak moet de gemeente de hoogte van de boete zo vaststellen dat
betrokkene deze binnen redelijke termijn kan aflossen. Hoe minder de verwijtbaarheid,
hoe korter de termijn mag zijn en hoe lager dus de boete.
Opnieuw bekijken boetes
De uitspraken van de CRvB maken duidelijk dat bijstandsgerechtigden in het verleden
benadeeld zijn. Als wij van burgers verwachten dat zij zich aan de regels houden, mag de
burger verwachten dat de gemeente zich zelf ook aan de regels houdt, dus aan de
uitspraken van de CRvB.
Het college gaat daarom de boetes die zijn opgelegd vanaf 1 januari 2013 opnieuw
bekijken. Het gaat om in totaal 1.330 boetes.
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Bij alle boetes hanteren we een aflostermijn van zes maanden. Hiermee garanderen we
dat geen enkele boete zwaarder uitvalt dan het geval zou zijn geweest als de uitspraken
meteen vanafhet begin van kracht waren geweest. Tegelijkertijd kunnen we met deze
gestandaardiseerde werkwijze de herbeoordeling uitvoeren binnen de begroting van de
directie Inkomensdienstverlening. De herbeoordeling start na de zomer en zal naar
verwachting een jaar in beslag nemen.
Wij verwachten u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris.
Peter Teesink

