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onderwerp bijlage(n) Ede,

Reactie college advies ASDE - 18 oktober 2022

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein Ede,

Hartelijk dank voor uw brief waarin u een reactie geeft op de Beleidsregel terug- en invordering 
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Ede 2022.

Het college constateert dat u positief adviseert over de beleidsregel. Wel geeft u een aantal aanbevelingen 
mee rond het bieden van maatwerk, een beleidsevaluatie en het contact met onze inwoners. Graag reageert 
het college hier op.

Maatwerk
Uw oproep om maatwerk te leveren in onze uitvoering sluit aan bij het karakter van de beleidsregel. Bij alle 
facetten van de terug- en invordering is ruimte gecreëerd om met de inwoner te bekijken hoe, binnen de 
financiële mogelijkheden en omstandigheden van de inwoner, een ontstane vordering kan worden afgelost.

Evaluatie
Wanneer evaluatie van de toepassing van het terug- en invorderingsbeleid aan de orde is, zal de wijze 
waarop maatwerk is toegepast als aandachtspunt meegenomen worden.

Contact met de inwoners
Het college begrijpt uw oproep om contact met de inwoner zo veel als kan persoonlijk in te vullen. 
Toepassing van de beleidsregel terug- en invordering kan impact hebben op de financiën van het 
huishouden. Waar nodig zal met de inwoner persoonlijk het gesprek gevoerd worden over de gevolgen van 
de toepassing van het beleid en binnen de gestelde kaders afgestemd worden op de omstandigheden.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders,

drs. R.F. Groen MPA 
de secretaris

mr. L.J. Verhuist, 
de burgemeester
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