Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 33, Reglement van Orde)
Aan de voorzitter van
Datum

de raad van de gemeente Hulst

19 maart 2020
Indiener(s)Groot Hontenisse

Onderwerp: onderzoek cliënten sociale zaken
Portefeuillehouder: weth Totté
Vraag:
In het artikel gaat het om één zaak. Hoeveel zaken worden er per jaar op deze wijze uitgevoerd ?
Wat zijn de resultaten van dergelijke onderzoeken ?
Wat zijn de kosten daarvan ? Wegen die op tegen de resultaten ? Maw hoe is de verhouding tussen
aantal onderzoeken en sancties ? Bij sancties is het immers duidelijk dat het onderzoek terecht was.
Hoeveel beroepszaken zijn er de bvb laatste 5 jaren, geweest ? Wat zijn de uitspraken geweest ?
Wordt een dergelijke zaak besproken met de Cliëntenraad ? Zij behartigen toch de belangen van hun
doelgroep.
De gemeente gaat niet in hoger beroep. Wat is de reden daarvan ?

Aanleiding voor de vraag: In BN De Stem van vrijdag 13 maart jl staat een uitgebreid artikel oder de
kop “Je voelt je een zware crimineel” over een onderzoek van de sociale recherche naar een cliënt
van sociale zaken van onze gemeente.
Eventuele toelichting: De beschrijving van de werkwijze van de sociale recherche roept vragen op.
Het resultaat is negatief voor cliënt, wat de impact op haar leven betreft. En negatief voor de
gemeente, voor het onderzoek, want de rechter heeft het besluit om de uitkering van de cliënt in
te trekken vernietigd. De gemeente gaat ook niet in hoger beroep.
Deze zaak roept vragen, maar ook een beeld op van de uitvoering van het beleid van de gemeente
Hulst. Wij stellen voor dat over het beleid en de uitvoering een presentatie komt in de cie
samenleving.
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