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Klijnsma-gelden c.a. en locatie workshops

Heerlen/Posterholt, 13 juni 2016
Geacht College,
Vriendelijk vraagt de Cliëntenraad Roerdalen uw aandacht voor het navolgende.
In onze reguliere CRR-vergadering d.d. 7 juni hebben wij een aantal onderwerpen
besproken waarvoor wij vriendelijk uw aandacht vragen. Het betreft een tweetal
verzoeken. Uw verzoek om een advies over de klachtenregeling MER zullen we in een
aparte brief beantwoorden.
1. Aanvraag financiële gegevens WTcG en Klijnsma-gelden
Middels onze e-mail d.d. 24 mei jl. aan de nieuwe gemeentelijke contactpersoon,
mevrouw Krystel Nieuborg, hebben wij een aanvraag gedaan om informatie over de
Roerdaalse financiële cijfers met betrekking tot de minimagelden, meer specifiek de
WTcG- en Klijnsma-gelden. Binnen het ROT Midden-Limburg wordt door de
gezamenlijke cliëntenraden een inventarisatie gemaakt bij de lokale gemeenten. Een
aantal gemeenten heeft de gevraagde gegevens intussen verstrekt. We vertrouwen
erop dat de gemeente Roerdalen niet achterblijft.
Wij hopen dan ook dat u deze informatie met enige spoed kunt aanleveren. Om een
en ander te verduidelijken, hebben wij in de eerdergenoemde e-mail het voorbeeld
van de gemeenten Weert en Nederweert gegeven. Het zou handig en fijn zijn als u
een gelijk inventarisatiemodel hanteert.
2. Locatie verplichte workshops uitkeringsgerechtigden
Tijdens de vergadering op 7 juni van de CRR is besproken dat de gemeente Roerdalen
van bijstandsgerechtigden - die deelnemen aan diverse verplicht gestelde workshops
dan wel cursussen, zoals het leren opstellen van een CV of het leren presenteren verlangt dat zij zich melden op het gemeentehuis in Echt-Susteren.
De fusie van de sociale diensten van de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en
Roerdalen zou er niet toe leiden dat de burgers zouden moeten gaan reizen. De
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ambtenaren zouden gaan reizen. Wij hebben in het verleden onze vrees en het
vermoeden uitgesproken dat u als gemeente de burgers, en in dit geval de armlastige
bijstandsgerechtigden, zou opzadelen met de gevolgen van de door u gekozen locatie.
U heeft ons bij monde van de wethouder én van beleidsmedewerkers verzekerd dat
niet de burgers maar de ambtenaren gaan reizen, en dat het gemeentehuis in Sint
Odiliënberg te allen tijde de afspraaklocatie blijft en zal blijven. Wij gaan ervan uit dat
u deze belofte gestand doet en dat verplichte workshops op de locatie in Sint
Odiliënberg plaatsvinden.
De berichtgeving uit het veld dat tegenovergestelde gebeurt, vinden wij
verontrustend. Graag zouden we hierover nader geïnformeerd willen worden.
Mocht u onze inbreng bij of nadere toelichting op deze onderwerpen op prijstellen, dan
zijn we graag daartoe bereid.
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