
Geachte heer Bouwmeester, 
 
Inleiding 
Op 30 januari heeft uw raad tijdens het bestuurlijk overleg met wethouder Gert Vos een 
vraag gesteld over de wijze waarop de eenheid Dienstverlening en Activering haar 
klanten heeft benaderd om alsnog over te gaan tot betaling van de premie 
Participatieplaats over de periode 2013 t/m 2015. 
 
Uw opmerking richtte zich specifiek op de procedure. Wij hebben onze klanten niet 
ambtshalve de premie verstrekt, maar opgeroepen in ’t Torentje om zich te melden. 
Uw raad is van mening dat wij klanten ambtshalve de premie hadden moeten 
verstrekken.  
 
Procedure 
Allereerst danken wij u hartelijk voor uw advies. Wij waarderen de manier waarop uw 
raad zich inzet voor goed beleid en voor goede uitvoering daarvan. 
 
Wij erkennen dat wij het begrip Participatieplaats, in de periode waarin de Verordening 
re-integratie en participatie 2012 van kracht was, niet op de bedoelde manier hebben 
gebruikt en toegepast. We hebben dit in de bedoelde periode anders ingevuld dan de 
wetgever voor ogen had. 
De inwoner van de gemeente Hoogeveen mag er vanuit gaan dat namen en begrippen op 
de juiste manier worden gehanteerd. Daarom betalen we alsnog een premie (zoals 
aangemerkt in art. 10-a - zesde lid) van de WWB uit. 
 
Wij zijn het met u eens dat dit geld ambtshalve uitbetaald had kunnen worden. 
In dit geval hebben we voor een actieve benadering in ’t Torentje gekozen vanwege de 
vele mutaties die er in de tussentijd hebben plaatsgevonden. Daarbij moet u denken 
wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden die niet bij de eenheid Dienstverlening en 
Activering bekend zijn. Het is immers een, niet recente, voorliggende periode.  
Door een algemene oproep te plaatsen hebben wij getracht deze mensen te bereiken. 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Herman Voss. Wilt 
u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze brief vermelden? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
Anneloes Terpstra 
Manager Strategisch beleidscentrum 
 
 
 
 
 


