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Motie 'mens centraal, niet de regels' 

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 1 februari 2018, 

constaterende dat 

• Uit het rapport 'Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid' van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) blijkt dat het soms juist de overheid is 
die mensen minder redzaam maakt, omdat ze onvoldoende rekening houdt met verschillen in het 
doenvermogen van burgers. 

• Het kabinet in een reactie de adviezen van de WRR onderschrijft en stelt: "Het kabinet wil in haar 
beleid en in de uitvoering van bestaand beleid steeds uitgaan van een realistisch 
burgerperspectief. Deze aanpak moet een tweede natuur worden.[ ... ] Daarbij zullen wij 
optrekken met andere overheden, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke partners." 

• Ook de Delftse Adviesraad Sociaal Domein aangeeft dat het belangrijk is om meer te werken 
vanuit 'realistisch perspectief in plaats van 'rationeel perspectief. 

overwegende dat 

• Ook beleid van de gemeente in de uitvoering soms leidt tot ongewenste maatschappelijke 
effecten én onnodige kosten. 

• Met name in het sociaal domein dit soms verregaande maatschappelijke consequenties kan 
hebben (niet in de laatste plaats voor betrokkene). 

• Opzettelijke fraude hard aangepakt moet worden, maar de gemeente ook een rol heeft bij de 
aanpak van problemen van mensen die zieh daardoor onopzettelijk niet aan de regels houden. 

• Er daarom een transitie nodig is, waarbij 'werken vanuit de bedoeling' centraal staat in plaats van 
het rigide toepassen van regels 

draagt het college op 

• om het huidig handhavingsbeleid te toetsen aan de inzichten uit het WRR-rapport "Weten is 
nog geen doen" 

• hierbij een inschatting te maken wat ervoor nodig is om de aanbevelingen uit het WRR 
rapport over te nemen; 

• en over de uitkomsten hiervan de gemeenteraad te informeren vóór de programmabegroting 
2019. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Toelichting: 

Het rapport 'Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid': 
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen 

Reactie kabinet op WRR-rapport: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e 7353e3e- 738e-4e 75- 
a 151-6b984ab98bed&title=Kabinetsstandpunt%20op%20WRR 
rapport%20%E2%80%9CWeten%20is%20noq%20geen%20doen%3A %20Een%20realistisch%20perspectief%2 
0op%20redzaamheid%E2%80%9D.pdf 


