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Geachte mevrouw Putman,
Op 29 juni 2018 stelde u aan het college schriftelijke vragen met betrekking tot
huisbezoeken in de gemeente Doetinchem, conform artikel 38 volgens het
Reglement van orde. Onderstaand de beantwoording van uw vragen.
Vraag 1:
Hoe vaak wordt door Laborijn de opdracht gegeven aan handhaving of sociale
recherche om op huisbezoek te gaan bij mensen die een uitkering hebben of
aanvragen?
Antwoord op vraag 1:
Laborijn geeft aan dat het aantal opdrachten aan handhaving of de sociale
recherche om op huisbezoek te gaan bij mensen die een uitkering hebben of
aanvragen vrijwel nihil is. Huisbezoeken worden voornamelijk afgelegd door de
consulenten Inkomen en Maatschappelijke Participatie. Het afleggen van een
huisbezoek gebeurt met inachtneming van het Protocol Huisbezoek op basis van
een model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierin staat
aangegeven wanneer er eventueel een huisbezoek kan plaatsvinden. Ook is in het
protocol beschreven hoe een huisbezoek uitgevoerd moet worden.
Vraag 2:
Wat zijn de criteria om over te gaan tot deze huisbezoeken en wat mogen deze
mensen dan allemaal doen?
Antwoord op vraag 2:
Laborijn werkt dienstverlenend en gaat uit van vertrouwen. Het doel is de inwoner
te ondersteunen met zijn of haar hulpvraag. Artikel 53a lid 2 van de Participatiewet
geeft het college de bevoegdheid om een huisbezoek af te leggen. Met
inachtneming van Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 8) en de
Grondwet (artikel 10 lid 1). Laborijn is terughoudend met de inzet van het
huisbezoek. Er wordt pas overgegaan tot huisbezoek als andere methoden om
voldoende inzicht in iemands situatie te krijgen, onvoldoende duidelijkheid hebben
gegeven. Het huisbezoek heeft dan tot doel wel die extra duidelijkheid te krijgen.
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Het gaat dan om de feitelijke woon-/leefsituatie en omvang van werkzaamheden
van belanghebbende om het recht op bijstand vast te kunnen stellen.
Om de rechtmatigheid van bijstand vast te stellen is inzicht in de woon/leefsituatie
van belanghebbende absoluut noodzakelijk. Er zijn geen vaste criteria benoemd.
Consulenten en fraudepreventiemedewerkers mogen zelf niets doen. Tijdens het
huisbezoek kijken de medewerkers uitsluitend rond in de woning ze raken zelf niets
aan. Alleen de klant zelf opent desgevraagd deuren en kasten of laat post en
andere zaken zien. De medewerkers maken dus geen deuren, kasten of zakken
open. Dit is vastgelegd in het Protocol Huisbezoek.
Vraag 3:
Is het doorzoeken van kamers, kasten en laden enz. een standaard gegeven tijdens
een bezoek van handhaving of de sociale recherche? Wanneer mag men dit doen?
Wat zijn hiervoor de criteria?
Antwoord op vraag 3:
De medewerkers werken volgens een Protocol Huisbezoek (zie antwoord op vraag
2).
In dit protocol is aangegeven wat wel en niet mag. De klant laat zijn woning zien.
Een rondleiding door de woning is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke
toestemming van de klant. De klant loopt steeds voorop. Tijdens het huisbezoek zal
er alleen worden waargenomen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Doetinchem,

locosecretaris

burgemeester

