Motie correctie op boetebeleid fraudewet
De Drechtraad in vergadering bijeen op 01 december 2015, gehoord de beraadslaging in de
carrousel Sociaal op 03 november 2015, gelezen de Raadsbeantwoordingsbrieven van 03
september en 23 november 2015,
constaterende dat:
- de Nationale ombudsman een rapport naar de uitvoering van de fraudewet heeft laten
verschijnen en de Centrale Raad van Beroep een uitspraak heeft gedaan die de kern van de
boetewetgeving binnen de fraudewet raakt;
- het boetebeleid in het kader van de fraudewet door de Minister herzien zal worden, waarbij is
toegezegd dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in het voorstel tot wetswijziging
wordt opgenomen;
overwegende dat:
- binnen de Drechtsteden (door de Sociale Dienst) in totaal 332 boetes zijn opgelegd in de periode
vanaf 01 januari 2013 tot de dag van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep;
- gemeenten de mate van schuld mogen laten meewegen bij het wel of niet opleggen van een
boete;
- steeds meer gemeenten de boetes herbeoordelen, vanwege de resultaten van het onderzoek
van de Nationale Ombudsman en de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep;
spreekt uit dat:
- inwoners last hebben van gecompliceerde regels rondom het boetebeleid;
- naar schatting 5 tot 10 % van de opgelegde boetes in de Drechtsteden werkelijke fraude betreft;
- 90 tot 95% van de opgelegde boetes dus niet doelbewust fraude plegende cliënten betreft
(Raadsinformatiebrief d.d. 23 november 2015);
- inwoners die analfabeet zijn, GGZ-patiënt of overzicht missen voornamelijk het risico lopen door
het boetebeleid te worden getroffen;
draagt het bestuur op:
- omwille van de sociale rechtvaardigheid de opgelegde boetes aan het evenredigheidsbeginsel te
toetsen en nieuwe gevallen in dat licht te beschouwen;
- in zaken waar niet opzettelijk fraude is gepleegd de boete geheel of gedeeltelijk terug te betalen;
- hiervan verslag uit te brengen aan de Drechtraad;
en gaat over tot de orde van de dag.
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