
 

 
 
Betreft: Advies Notitie wijziging terug- en invorderingsbeleid debiteuren 
Participatiewet werk en inkomen  
 
Meierijstad, 9 november 2020 
 
 
 
Geacht College, 
 
 
Naar aanleiding van het voornemen tot wijziging Terugvorderingsbeleid Debiteuren 
Participatiewet Werk en Inkomen en de Kwijtscheldingstermijn bij Overige 
vorderingen heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) om advies 
gevraagd. 
De leden van de kennisgroep Participatie en Migratie hebben kennisgenomen van de 
inhoud van de notitie en hebben daarop hun reactie gegeven. 
Hieruit is door de ASD een advies geformuleerd.  
 
 
Aanleiding 
 
 Mensen met langlopende schulden komen vaak steeds dieper in de problemen. Ook 
de (gemeentelijke) overheid zelf vervult een rol bij het ontstaan en het oplopen van 
schulden. Daarom is, samen met Bernheze en Boekel, onderzocht op welke manier de 
gemeente het bestaande beleid Terug- en invordering Participatiewet kan versoepelen, 
en of kwijtschelding van vorderingen eerder mogelijk is, bijv. na 3 jaar.  
 
Algemene opmerkingen 
 
- De ASD waardeert het initiatief en staat in beginsel positief tegenover het voorstel 
en de daarvoor aangedragen argumenten. 
 
- De ASD ziet met name dat dit bijdraagt en voorkomt dat mensen met langlopende 
schulden steeds dieper in de problemen komen 
 
- De ASD vindt dat genoemde wijziging goed past in een aanpak van meer maatwerk. 
 



Specifieke opmerkingen en adviezen 
 
Een kleine kanttekening is dat niet geheel duidelijk is, waarom voor statushouders 
(bij terugbetaling) een andere termijn zou gelden. 
 
 
 
Conclusie 
 
Na consultatie van de leden de kennisgroep Participatie en Migratie heeft de 
ASD besloten, met inachtneming van de specifieke aandachtspunten, vragen en 
adviezen en rekening houdend met de toetsingscriteria in onze visie en missie, 
een positief advies af te geven. 
 
Met dit advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben 
geleverd en verzoekt het college dit advies onder de aandacht te brengen van de 
gemeenteraad zodat dit betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen. 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 
 
 
 

                                                    
Pieter H.F.M. van Dieperbeek 
 
Voorzitter  
 
 
 

 


