COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Aanwijzen toezichthouders
Te besluiten om
1. de medewerkers dienstverlening B en D van team Dienstverlening van de afdeling
Samenleving – voor zover zij zich op grond van de betreffende regelgeving met
inkomensvoorziening en fraudebestrijding bezighouden -, op grond van afdeling 5.2
Awb aan te wijzen als toezichthouders Wet Werk en Bijstand (Wwb), Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (Ioaw) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);
2. de gedetacheerde Sociaal Rechercheur van de gemeente Zuidplas op grond van
afdeling 5.2 Awb aan te wijzen als toezichthouder Wet Werk en Bijstand (Wwb), Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (Ioaw) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);
3. de medewerkers van Investiga aan te wijzen als toezichthouder Wet Werk en Bijstand
(Wwb), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (Ioaw) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);
4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 16 oktober 2012;
5. dit besluit bekend te maken door publicatie conform art 3:42 van de Algemene wet
bestuursrecht.
Inleiding
Eén van de doelstellingen van de afdeling Samenleving is om rechtmatige verstrekking van
bijstandsuitkeringen te bevorderen en fraude met bijstandsuitkeringen te voorkomen en te
bestrijden. Daartoe is het noodzakelijk dat wordt gecontroleerd of de regels van de WWB en
de overige van toepassing zijnde wetten worden nageleefd. Hieraan wordt reeds uitvoering
gegeven middels het geïmplementeerde concept “Hoogwaardig Handhaven”. Aanwijzing van
toezichthouders geeft ruimere controlemogelijkheden op de rechtmatige verstrekking van
bijstand.
Beoogd effect
Met de aanwijzing van toezichthouders door het College wordt beoogd dat de afdeling
Samenleving ruimere bevoegdheden heeft in de controlesfeer, waardoor fraudesignalen via
het bestuursrechtelijke traject kunnen worden afgehandeld. Hierdoor ontstaan meer
mogelijkheden om fraude effectief en sneller te onderzoeken. Dit is ook van belang met het
oog op ophoging van de aangiftegrens, waardoor naar verwachting in de toekomst meer
fraudeonderzoeken via het bestuursrecht dienen te worden afgehandeld.
Argumenten
Meer bevoegdheden als toezichthouder
Door de medewerkers (4 in de huidige situatie) binnen team Dienstverlening aan te wijzen
als toezichthouder krijgen zij extra controlebevoegdheden op grond van art. 5:11 e.v. Awb.
Hierdoor wordt de mogelijkheid tot snelle en succesvolle afhandeling van fraudeonderzoeken
vergroot.

Een toezichthouder als bedoeld in art. 5:2 Awb is op grond van zijn aanstelling onder andere
bevoegd:
• Met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden (m.u.v. een
woning zonder toestemming van de bewoner)
• Zich zonodig de toegang te verschaffen m.b.v. de sterke arm
• Zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen
• Inlichtingen te vorderen
• Van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als bedoeld in art. 1 van
de Wet op de identificatieplicht
• Inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden
• Van de gegevens en bescheiden kopieën te maken
• De gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een
door hem af te geven schriftelijk bewijs, indien het maken van kopieën niet ter plaatse
kan geschieden
• Zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te
nemen
• Verpakkingen te openen
• Vervoermiddelen op hun lading te onderzoeken (alleen wanneer naar zijn redelijk
oordeel daarmee zaken worden vervoerd m.b.t. waartoe hij een toezichthoudende
taak heeft)
• Van de bestuurder inzage te vorderen van de wettelijk voorgeschreven bescheiden
waartoe hij een toezichthoudende bevoegdheid heeft
• Van de bestuurder of schipper te vorderen dat deze zijn vervoermiddel stilhoudt en
naar een door hem aangewezen plaats overbrengt.
Kanttekeningen
Geen
Personele en organisatorische consequenties
De medewerkers zijn op de hoogte van de aanwijzing en zij hebben reeds de noodzakelijke
scholing gevolgd. Verder zijn toezichthouders op basis van art. 5:12 Awb verplicht bij de
uitoefening van hun taak een legitimatiebewijs bij zich te dragen. Het model van het
legitimatiebewijs wordt vastgesteld door de Minister van Justitie.
Financiën
N.v.t.
Communicatie
Publicatie dient plaats te vinden op de gemeentelijke pagina van de IJssel – en Lekstreek.
Uitvoering
Vindt verder plaats door de afdeling Samenleving.
Bijlagen
Geen
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