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Geacht College, 

 

Op 31 augustus ontving de ASDE  uw verzoek om advies uit te brengen over de 

Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ Ede. Hierbij ontvangt u 

ons advies. 

 

We vinden het belangrijk, dat statushouders in onze gemeente een goede start 

kunnen maken en dat zij zo snel als mogelijk is, met hun traject starten. 

We waarderen het ook, dat u duidelijk bent over de maatregelen die u kunt 

nemen in het geval dat een statushouder onvoldoende meewerkt aan het 

aangeboden duale traject, aan het ‘ontzorgen’, of wanneer hij op een andere 

manier in gebreke blijft.  

Duidelijke communicatie over het inburgeringstraject is belangrijk. 

Vluchtelingenwerk Nederland adviseert zo snel als mogelijk met het traject te 

starten, liefst zodra duidelijk is dat een statushouder aan Ede ‘toegewezen ’ is.  

Wij begrijpen uit recent overleg met beleidsambtenaren, dat u hier ook voor 

kiest. 

 

We vinden het positief dat: 

• U ervoor kiest om in het geval dat een boete opgelegd wordt, deze te 

beperken tot 10% van de bijstand en niet te korten op de uitkering.  

• U bij het eventueel verrekenen van de boete met de uitkering rekening houdt 

met de beslagvrije voet. Zo voorkomt u dat de boete kan leiden tot het 

inschakelen van een deurwaarder, met alle gevolgen van dien. 

 
We adviseren: 

• Probeer het opleggen van sancties te voorkomen door: 

• regelmatig contact met de statushouder te onderhouden en te zorgen voor 

een vast aanspreekpunt; 

• zoveel als mogelijk ‘ontzorging op maat’ aan te bieden en daarbij te 

zorgen voor een passende financiële begeleiding, zodat de statushouder 

een goede financiële start kan maken in onze gemeente. 

• We adviseren de bovenstaande adviezen mee te nemen in de jaarlijkse 

evaluatie. 

 



 
 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) 

 

 
Leny Oosterbaan 

voorzitter 


