
 
 

  

Gemeente Bernheze 
College van B&W 
Postbus 19 
5384 ZG  HEESCH 

Datum  : 23 december 2021 
Betreft  : advies versoepeling kwijtscheldingsbeleid 
Bijlage : - 

Geacht College, 
 
 
De Adviesraad Sociaal Domein Bernheze heeft inzage gehad in de beleidsregels terug- en 

invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Bernheze 2022 en het collegevoorstel 

versoepeling terugvorderingsbeleid. 

Aan de hand van deze stukken meent de Adviesraad Sociaal Domein een sociaal beleid te 

zien voor de inwoners van Bernheze. Het doet ons goed te lezen dat onze gemeente de 

kwijtscheldingstermijn wil verlagen van 5 naar 3  jaar en ambtshalve kwijtschelding toe te 

passen, mits de betreffende inwoner aan de betalingsverplichting heeft voldaan en/of 

aantoonbaar kan maken dat ondanks de goede wil er onvoldoende financiële ruimte is om 

aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen. 

De uitvoering van een brede intake én een integrale aanpak vanuit het sociale domein lijkt 

voor de hand liggend als het gaat om inwoners die in de toekomst kwijtschelding aanvragen. 

We ondersteunen het voorstel om een categorie inwoners uit te sluiten, namelijk de 

categorie inwoners die aantoonbaar fraudeert en/of de regels in het kader van de 

Participatiewet, IOAW en IOAZ, moedwillig overtreden. Daarmee samenhangend adviseren 

wij de gemeente actiever in te zetten op de integrale aanpak, bij deze categorie inwoners, in 

nauwe samenwerking met eventueel andere partijen (zoals b.v. de belastingdienst, 

Wegwijzer, Ons Welzijn, bewindvoerder, Schuldhulpmaatjes, wijkagent, reclassering en 

wijkteam).  
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Samen werken aan een integraal plan voorkomt toename van schulden en toekomstige 

overtredingen. Dit soort interventies werken vaak preventief, ook vanuit het oogpunt van 

ondermijning. 

 

Wij zien uw reactie op dit advies graag tegemoet. 

 
 
Hoogachtend, 
 
 
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
Gerard van Dijk, voorzitter 
Rosita van Berkom, secretaris 
         
 
 
 
c.c.: Marije Gerfen en Pim Augustinus 
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