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‘Ook medewerkers gemeente
moeten zich aan wet houden’
Een homoseksuele inwoner stelt
vanwege zijn geaardheid door de
gemeente Bunschoten te zijn geschoffeerd. Op een door de man
gemaakte bandopname wordt in
een ondervraging gesuggereerd
‘dat het goed zou zijn’ als de betreffende inwoner - die beticht
wordt van bijstandsfraude omdat
hij zou samenwonen terwijl hij
een uitkering geniet - vanwege
zijn seksuele geaardheid de gemeente Bunschoten zou verlaten.
De SP heeft naar aanleiding
van een artikel in de Volkskrant
schriftelijke Kamervragen gesteld.
Tamara van Ark, staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, antwoordt dat het niet
aan haar is om in te gaan op of
een moreel oordeel te vellen over
individuele beschrijvingen in krantenartikelen. Wel vindt ze het ,,van
groot belang’’ dat de handhaving

effectief en zorgvuldig geschiedt.
De rechtszekerheid van een individu moet volgens de staatssecretaris
worden gewaarborgd en tegelijkertijd moeten uitkeringen rechtmatig
worden verstrekt. ,,In het algemeen
wil ik opmerken dat niet alleen
bijstandsgerechtigden zich aan de
wet moeten houden, maar ook de
medewerkers van de gemeenten
die handhavingsonderzoeken uitvoeren.’’
Op de vraag of de staatsecretaris
erkent dat de regels voor bijstandsgerechtigden niet duidelijk zijn,
bijvoorbeeld wanneer sprake is van
samenwonen of een gezamenlijke
huishouding, en dat ze dus niet
kunnen weten wanneer zij in overtreding zijn, zegt Van Ark: ,,Het is
aan de gemeente om de uitkeringsgerechtigden vanaf het begin van
de aanvraag goed voor te lichten
over de verplichtingen. Ik vind het
van groot belang dit niet slechts
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schriftelijk gebeurt, maar tevens
mondeling wordt toegelicht.’’
Volgens Van Ark spreekt de Participatiewet van een gezamenlijke
huishouding indien twee personen
hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg
te dragen voor elkaar door middel
van het leveren van een bijdrage in
de kosten van de huishouding dan
wel anderszins. ,,Doorslaggevend
is het feitelijke ‘hoofdverblijf’. Als
uitgangspunt geldt dat het hebben
van het hoofdverblijf in dezelfde
woning aanleiding is om te onderzoeken of ook aan de overige
criteria van het begrip is voldaan.
Te weten de ‘wederzijdse zorg’ en
‘financiële verstrengeling’. Voorts
wordt het voeren van gezamenlijke huishouding van rechtswege
aangenomen indien belanghebbenden hun hoofdverblijf in dezelfde
woning hebben én sprake is van
de in artikel 3 lid 4 Participatiewet
genoemde rechtsvermoedens.’’ Een
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belangrijke toetsingsmaatstaf is of
de ene persoon gemiddeld meer
dan de helft van de nachten bij de
ander verblijft.
,,Maar dit is niet voldoende’’, schrijft
de staatsecretaris. ,,Daarnaast moeten andere objectieve feitelijkheden
in ogenschouw worden genomen.
Uit vaste rechtspraak volgt dat de
gezamenlijke huishouding niet
snel gebaseerd kan worden op één
gegeven, zoals het aantal nachten
dat iemand bij de ander verblijft,
een inschrijving op het adres of
de aanwezigheid van persoonlijke
bezittingen. Het is van groot belang
om alle relevante feiten en omstandigheden te beoordelen en mee te
nemen in de besluitvorming. Zo
blijkt uit de jurisprudentie dat het
hebben van een ‘latrelatie’, waarbij
minder dan de helft van de week
bij de ander wordt geslapen, in het
ene geval leidt tot een gezamenlijke
huishouding en in het andere geval
niet. Individuele omstandigheden

leiden dus tot een wisselende uitkomst. Welke concrete feiten en
omstandigheden specifiek leiden
tot de vaststelling van gezamenlijke
huishouding zijn zodoende niet in
zijn algemeenheid te benoemen of
(wettelijk) vast te leggen. Dit is afhankelijk van het individuele geval.
Het is aan de rechter om te toetsen
of het college de situatie op de juiste wijze heeft beoordeeld. De hieruit voortvloeiende jurisprudentie
laat zien dat de rechterlijke macht
de wet uitlegt zoals deze bedoeld is.
Namelijk dat maatwerk geboden is
en blijft.’’
Wat betreft het verbeteren van toezicht op de sociale diensten, teneinde in de ogen van de SP wanpraktijken te voorkomen, antwoordt Van
Ark dat de primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving van
de rechtmatigheid bij de gemeenteraad ligt. ,,Op individueel niveau
staat er een rechtsgang open.’’
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(voor deze baan

kom ik mijn bed graag uit!
De Vries Slaapcomfort is al ruim 45 jaar het vertrouwde adres in de regio als het gaat om “goed
slapen” en alles wat daarbij komt kijken. Naast onze uitgebreide collectie bed- en badmode
(dekbedovertrekken, pyjama’s, badjassen, handdoeken etc.) zijn wij gespecialiseerd in dekbedden
en kussens die wij deels zelf maken in ons eigen donsatelier. Op onze slaapafdelingen vindt u
onze welbekende en onovertroffen De Vries Grand Prestige boxsprings en matrassen aangevuld
met het complete assortiment van de bekende merken Auping en Tempur.

Voor onze winkels in Amersfoort en Spakenburg zoeken wij een:

verkoopmedewerk(st)er bed- & badmode
Wij bieden:
- Een leuke, afwisselende baan in een gezellig en ambitieus team!
- Een uitstekend salaris
- Zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- Opleidings- en doorgroeimogelijkheden
Wij verwachten:
- Dat je onze producten vol enthousiasme en passie verkoopt
- VMBO/HAVO/MBO werk- en denkniveau
- Basiskennis van MS Office
- Dat je minimaal 3 dagen per week beschikbaar bent
- Een flexibele instelling (die matcht met onze openingstijden en locaties)

Interesse?

Mail dan je sollicitatiebrief en cv naar:
De Vries Slaapcomfort
T.a.v. Mevr. S. Hartog- Varenkamp
suzanne@devries-bedden.nl
Kijk eens op www.facebook.com/devriesbedden
en/of op www.devriesbedden.nl om een indruk
te krijgen van ons bedrijf en onze producten.
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VRIES-MAGAZIJNMEESTER
HEFTRUCKCHAUFFEUR
OVER VAN DIERMEN MASTERBAKERS:
Van Diermen Masterbakers is gevestigd in Bunschoten-Spakenburg en
een toonaangevende producent van soesjes, eclairs en andere
specialiteiten. Met meer dan 130 enthousiaste en bekwame medewerkers staat ons bedrijf al sinds 1992 klaar voor een wereldwijde
klantenkring. Het bedrijf heeft een sterke positie op de soezenmarkt
en beschikt over moderne productie, opslag- en invriesfaciliteiten.
DE FUNCTIE:
Ter versterking van onze afdelingen inpak, magazijn en expeditie zijn
wij op zoek naar een magazijnmeester voor onze koel/vriesruimten.
In deze functie ga je als medewerker binnen een team zorg dragen
voor het gereedmaken van producten voor opslag en transport.
Je verplaatst pallets met producten en helpt bij het laden en lossen
van vrachtwagens. Ook doe je de controle op de vracht alvorens deze
het magazijn verlaat, een taak waarbij je een groot
verantwoordelijkheidsgevoel moet hebben. Daarnaast worden ook
werkzaamheden zoals opruimen, schoonmaken en sorteren van
producten van jou en je collega’s verwacht.
WIE ZOEKEN WE:
- Je hebt enige ervaring met logistiek of in een magazijn
- Je beheerst de Nederlandse taal
- Je kunt overweg met de computer
- Je beschikt over een hef- en/of reach-truckcertificaat
- Je bent resultaatgericht, probleemoplossend en stressbestendig
- Je bent flexibel, leergierig en communicatief vaardig
- Je bent bereid te werken in een 3-ploegendienst (dag, avond, nacht)
en fulltime beschikbaar
WAT BIEDEN WIJ JOU?
- Een afwisselende functie met goede arbeidsvoorwaarden binnen
een professionele, gezonde en toekomstgerichte organisatie
- Een open werksfeer binnen een enthousiast en collegiaal team
- Een functie met uitzicht op een vast dienstverband
- Een verloning volgens de CAO Bakkersbedrijven plus
onregelmatigheidstoeslag en een extra toeslag voor het
werken in koelruimten
Meer informatie of reageren?
Aarzel niet en stuur snel je CV en motivatiebrief naar Van Diermen
Masterbakers BV, afdeling Personeelszaken, Handelsweg 1,
3751LR Bunschoten of e-mail naar: m.vijselaar@vandiermen.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Mike Vijselaar: 033- 299 2942.

