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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 29 mei 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 16 mei 2017 

Nummer :  21 

Onderwerp :  Verordening verrekening bestuurli jke boete bij recidive  

Haren 2015 

Bijlage(n) :  1.  Verordening 

2.  Concept raadsbesluit 

Steller advies :  G. van Weerden 

   

   

   

Samenvatting :  Door wijziging in de Participatiewet is de wetteli jke grond-

slag onder deze verordening komen te vervallen  en kan de-

ze worden ingetrokken. 

   

Voorgestelde beslissing :  De verordening verrekening bestuurli jke boete bij recidive 

Haren 2015 per 1 januari 2017 intrekken 
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In 2015 is de Verordening verrekening bestuurli jke boete bij recidive Haren 2015 vastge-

steld. In deze verordening is vastgelegd hoe de beslagvrije voet is beschermd bij verreke-

ning van een recidiveboete op grond van de Participatiewet.  

 

In 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan over boetes die door ge-

meenten in verband met bijstandsverstrekking zijn opgelegd. In deze uitspraak heeft de 

Centrale Raad van Beroep aangegeven dat bij het opleggen van een boete rekening moet 

worden gehouden met de individuele situatie.  Aansluitend heeft de Centrale Raad van Be-

roep in 2016 aangegeven dat een bestuurli jke boete een betrokkene niet onevenredig in zijn 

inkomen en vermogen mag treffen. De CRvB oordeelde hierbij dat een begrenzing in t i jd, 

afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid, van maximaal twee jaar in acht genomen moet 

worden. 

 

Naar aanleiding van deze uitspraken zijn de sociale zekerheidswetten eind 2 016 gewijzigd. 

Hierdoor is met ingang van 1 januari 2017 artikel 60b Participatiewet en artikel 8 l id 1d in de 

Participatiewet vervallen.  De verordening verrekening bestuurli jke boete bij recidive Haren 

2015 komt hierdoor van rechtswege te vervallen.  

 

Voor alle duideli jkheid stellen wij u voor om deze verordening per 1 januari 2017 in te trek-

ken.  

 

Haren, 12 april 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


