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Geacht College,
Naar aanleiding van een particuliere informatieaanvraag van de secretaris aan de
teamcoördinator van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, de heer mr. J. van
Wegberg vragen wij uw aandacht voor het navolgende.
Het is ons opgevallen dat bij het afgeven van de beschikking inzake een
minimaregeling nimmer de betaaldatum dan wel betaaldata van deze bijzondere
regelingen – zoals de Maatschappelijk Actief Bonus of de tegemoetkoming
aanvullende ziektekostenverzekering – in deze beschikking worden vermeld.
De ontvanger moet derhalve nog contact opnemen met de medewerkers van de
afdeling WIZ om navraag te doen wanneer deze aanvullende minimaregeling wordt
uitgekeerd. In onze optiek is dat vrij omslachtig en kan dat eenvoudiger door in de
beschikking ook de betaaldatum of betaaldata te vermelden.
Dit heeft de secretaris dan ook telefonisch aan de heer Van Wegberg voorgesteld,
en hij was van mening dat dit een goed plan is. De heer Van Wegberg voegde er
bovendien nog aan toe dat de bijzondere minimaregelingen elke week worden
uitbetaald, dus na een positieve beschikking zou dat gelijk de eerstvolgende week
moeten kunnen worden uitbetaald.
Vandaar deze brief en ons verzoek c.q. advies: vermeld bij een positieve beslissing
op de aanvraag voor een minimaregeling de betaaldatum of betaaldata, zodat de
uitkeringsgerechtigde weet wanneer de betaling verwacht kan worden.
In afwachting van uw reactie, tekenen,
hoogachtend,
namens de Cliëntenraad Roerdalen,

Mr. G.C. van Elk,
voorzitter
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