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Geacht College,

Graag vragen wij uw aandacht voor het navolgende.
Eind september heeft u ons per e-mail om advies gevraagd inzake het vast te stellen Minimabeleid
2014. De CRR heeft hiervoor een extra vergadering belegd om tot het onderstaande advies op basis
van de beleidsregels bijzondere bijstand 2013-2017 te komen. Wij zijn uitgegaan van de nota ‘De cirkel
doorbroken’, beleidsregels maatschappelijk actief bonus (MAB) 2014, verordening persoonlijk
participatiebudget (PPB) 2014, werkinstructie bijzondere bijstand 2013-2017 en notitie Signalering en
preventie. In het onderstaande advies volgt de CRR overigens de hoofdstukindeling van de
eerdergenoemde beleidsnota’s.

A. NOTA ‘DE CIRKEL DOORBROKEN’

De CRR stelt vast dat deze nota al is vastgesteld, maar dat de CRR de gemeente nog ongevraagd
advies inzake deze nota kan geven.

s ecr et ar ia at c liën ten raa d roe rda len
m evr. dr s. nann e va n po ll

Uit diverse mediaberichten kan men opmaken dat bijstandsgerechtigden in de regio Midden-Limburg
moeilijk aan het werk kunnen komen; op de eerste plaats vooral door het teruglopende aantal
vacatures. De CRR onderstreept dat betaald en duurzaam werk de beste remedie tegen armoede en
noodzakelijk beroep op een uitkering is, maar dat er wel werk moet zijn.

1.

Advies: Erken dat betaald en duurzaam werk de beste oplossing tegen armoede en uitkering is,
en neem dat als uitgangspunt van het gemeentelijke beleid.

De gemeente heeft het adviesbureau Ecorys voor deze nota ingeschakeld, dus de CRR wil graag
vernemen van welk budget dit bureau is betaald. De CRR is namelijk van mening dat minimagelden
alleen voor deze doelgroep moet worden gebruikt, te meer de budgetten door de jaren heen met
aanzienlijke kortingen te maken hebben, waardoor er minder geld voor minima beschikbaar wordt
gesteld.

2.

Advies: Besteed minimagelden alleen aan de doelgroep en maak bij advies gebruik van
(ervarings)deskundigen zoals leden van de CRR, die zich daarvoor uitdrukkelijk beschikbaar
houden.

In deze nota wordt gebruik gemaakt van oude gegevens om het beleid voor 2014 vorm te geven.
Werkloosheid neemt toe, het aantal bijstandsaanvragen ook. Ook is de CRR geschokt om te lezen dat
in de gemeente Roerdalen 1 op 4 onder de armoedegrens leeft.

3.

Advies: Maak gebruik van actuele gegevens, anders loopt het beleid achter de werkelijkheid.
Wij vragen ons dan ook af hoe de gemeente de actuele gegevens in het beleid gaat
vormgeven. Informeer de CRR hier tijdig over.

De cijfers in deze nota kloppen bij nadere berekening niet. De CRR uit dan ook haar bezorgdheid over
deze onjuiste en onvolledige informatie en vraagt zich derhalve af in hoeverre het beleid juist wordt
opgesteld als de gegevens waarop dit wordt gebaseerd al niet juist zijn berekend.

4.

Advies: Zorg voor juiste en volledige data, anders klopt het beleid en uiteindelijk de
beschikbaar gestelde budgetten niet.
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De CRR ziet een enorme toename van het aantal afwijzingen van de aanvragen voor bijzondere
bijstand, maar daarover meer in het advies over de ´Beleidsregels bijzondere bijstand 2013-2017´.

In 2013 zou er een budget van € 315.000 aan Minimabeleid ter beschikking zijn gesteld. De CRR wil
dan ook vernemen wat er onder dat budget wordt verstaan, hoe het is samengesteld, wat ervan is
besteed en waaraan dat is besteed.

5.

Advies: Geef een gedetailleerd, helder en juist overzicht van de cijfers over Minimabeleid 2013.

B.

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJK ACTIEF BONUS (MAB) 2014

De MAB moet persoonlijk en schriftelijk worden aangevraagd. In het kader van de bijzonder bijstand
wordt aan bekende cliënten een 5-tal vooraf ingevulde aanvraagformulieren gestuurd. Waarom zou dit
met betrekking tot deze bonus ook niet kunnen gebeuren?

6.

Advies: In het kader van de informatieplicht van de gemeente adviseert de CRR om een
ingevulde aanvraag naar potentiële kandidaten te sturen.

De gemeente gebruikt als criteria dat je als belanghebbende aan kunt tonen dat je “6 uur”
“maatschappelijk nuttig” “werk” verricht. Wat wordt onder deze omschrijving verstaan?
In feite moet elke organisatie die gebruik maakt van vrijwilligers of onbetaalde krachten voor deze
vrijwilligers verzekerd zijn, dus in feite is er sprake van een soort verband – ook zonder schriftelijke
overeenkomst.
Ook het feit dat een criterium ‘een overeenkomst’ is, wordt door de CRR als probleem gezien, want niet
iedere organisatie werkt met een dergelijke overeenkomst.

7.

Advies: Omschrijf nauwkeurig wat er onder de genoemde criteria wordt verstaan, en vat
vrijwilligerswerk ruim op, want valt het werk voor de CRR er bijvoorbeeld ook onder?

Verder wordt er melding gemaakt van een modelovereenkomst, maar die heeft de CRR niet ontvangen.
De CRR zou graag een exemplaar van een dergelijk modelovereenkomst ontvangen.
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8.

Advies: Als u verwijst naar een modelovereenkomst, zorg er dan voor dat deze
modelovereenkomst op de gemeentelijke website terug te vinden is, want informatie blijft zo
onbekend.

Ook dat Nuggers aanspraak kunnen maken op de MAB roept vragen op, want hoe wordt in dit
verband een Nugger getoetst?

9.

Advies: Omschrijf de toetsingscriteria voor de Nuggers.

Ook het gegeven dat de MAB alleen voor WWB’ers met actieve sollicitatieplicht is, roept vragen op.
Bovendien krijgen WWB’ers ZONDER actieve sollicitatieplicht een hoger bedrag (zie PPB), terwijl de
hachelijke financiële situatie hetzelfde is. De vraag is dan ook waarom de gemeente dit onderscheid
maakt. Graag toelichting van de gemeente.

10. Advies: Maak geen onderscheid tussen WWB´ers met en zonder sollicitatieverplichting. Iedereen
met een uitkering op grond van de WWB zit in dezelfde hachelijke financiële situatie. Dit is
onze optiek bovendien discriminerend.

Er wordt melding gemaakt van een onkostenvergoeding, maar onduidelijk is wat er onder verstaan
wordt. Ook hierover zouden wij graag een toelichting willen ontvangen.
Op bladzijde 5 in artikel 4 wordt geschreven over concrete voorbeelden, maar wat wordt ermee
bedoeld?

11. Advies: Geef concrete voorbeelden en omschrijf definities nauwkeurig, zodat het voor een ieder
duidelijk is wat er wordt bedoeld.

C.

VERORDENING PERSOONLIJK PARTICIPATIEBUDGET (PPB) 2014

De CRR is het niet eens met de uitsluitingsgrond ´actieve sollicitatieverplichting´, want iedere WWB-er
zit in dezelfde situatie. Iedereen streeft naar participatie en financiële onafhankelijkheid. De gemeente
bepaalt overigens zelf wie wordt vrijgesteld van de actieve sollicitatieverplichting, maar wij kunnen de
criteria niet achterhalen. Het gevaar is dat er ongelijkheid ontstaat, wat de gemeente te allen tijde dient
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te voorkomen. Volgens de CRR zou het PPB moeten gelden voor een ieder met een inkomen tot 110%
van het wettelijk minimumloon.
Wij als CRR wijzen erop dat volgens het Europees Sociaal Handvest de burgers recht hebben op
culturele participatie, dus daarvoor zou het PPB ingezet moeten (kunnen) worden.

12. Advies: Maak geen onderscheid tussen mensen met en mensen zonder sollicitatieplicht.

13. Advies: Ook hiervoor geldt de gemeentelijke informatieplicht, dus attendeer de mensen op hun
rechten.

14. Advies: Houd u aan internationale verdragen bij het opstellen en uitvoeren van de MAB en het
PPB.

D. BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2013-2017

Algemeen
Naast algemene bijstand is er bijzondere bijstand mogelijk voor de noodzakelijke kosten van het
bestaan die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden (artikel 5 lid 1 jo 35 lid 1 WWB en artikel 36
WWB in verband met de langdurigheidstoeslag).
Door bijzondere omstandigheden namelijk kan zich de situatie voordoen dat in het individuele geval
het inkomen van belanghebbende niet volledig toereikend is om in bepaalde noodzakelijke kosten te
kunnen voorzien. Voor zover de belanghebbende voor dergelijke kosten geen beroep kan doen op een
voorliggende voorziening en deze uitgaven naar het oordeel van het college evenmin uit de eigen
middelen kunnen worden voldaan, kan daarvoor bijzondere bijstand worden verstrekt. Om recht te
hebben op bijzondere bijstand is niet vereist dat belanghebbende ook recht heeft op algemene
bijstand.

Het is geen limitatieve regeling, maar een regeling die wel sterk geïndividualiseerd en passend binnen
een wettelijk kader is, waar ook een behoorlijk grote beleidsruimte is gelaten voor de gemeente. Er is in
het verleden door uw gemeente ervaring mee opgedaan.

15. Advies: Maak helder welke kosten in het algemeen voor bijzondere bijstand zoal in aanmerking
komen en publiceer dit. Wij willen graag een dergelijk overzicht ontvangen.
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Uit ‘De cirkel doorbroken’ blijkt ons dat er sprake is van onderconsumptie van voorzieningen in het
algemeen en van deze voorziening in het bijzonder. Daarnaast is het de CRR opgevallen dat er in de
gemeente Roerdalen een hoog afwijzingspercentage wordt gescoord. Is hier sprake van een
afschrikbewind?
Een niet-gebruik van 70% staat op gespannen voet met het eveneens beleden uitgangspunt dat
‘onderconsumptie’ tegengegaan moet worden en met het streven om het gebruik van voorzieningen te
stimuleren.

16. Advies: Besteed meer aandacht aan deze bijzondere vorm van bijstand, zowel in de public
relations als ook in het geformuleerde beleid en de uitvoering ervan.

17. Advies: Maak ruimhartigheid en vertrouwen tot uitgangspunt van het beleid inzake bijzondere
bijstand. De ‘mind set’ met betrekking tot de uitvoering zou eveneens hierdoor gekenmerkt
moeten worden.

Door u is de ambitie geformuleerd om het gebruik met 10% toe te laten nemen in de komende
periode. Waarom zou 100% niet haalbaar zijn? Het gaat hier om een kwetsbare groep in de
samenleving, extra aandacht voor de noden van deze groep getuigt van een grote sociale
betrokkenheid met alle inwoners van uw gemeente. Bovendien zijn hiervoor gelden gereserveerd.

18. Advies: Formuleer uw ambitie ruimer, zodat het volledige budget wat ervoor is gereserveerd
daadwerkelijk aan de bijzondere bijstand en aan de doelgroep ten goede komt.

19. Advies: Geef een overzicht van de kosten die in het algemeen onder bijzondere noodzakelijke
kosten van het bestaan kunnen vallen. Verspreid onder de burgers een overzicht van de
regelingen en kosten die voor hen van toepassing kunnen zijn. Ga hierbij uit van uw
informatieplicht.

Draagkracht uit vermogen

Onderscheid wordt gemaakt tussen het aanwenden van het volledige vermogen en het vrij te laten
vermogen, zoals bedoeld in artikel 34 WWB.
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Het ontgaat de CRR waarom ten aanzien van een aantal kostensoorten niet het volledige vrij te laten
vermogen wordt gehanteerd. Het gaat om noodzakelijke kosten van het bestaan die voortvloeien uit
bijzondere omstandigheden.
Weliswaar wordt de gemeente in het kader van de bijzondere bijstand beleidsruimte gegeven, doch nu
dit ons in ziens een afwijking inhoudt van de algemene regel zou een nadere onderbouwing op zijn
plaats zijn.

20. Advies: Hanteer in alle gevallen het vrij te laten vermogen volledig voor de kosten waarvoor
bijzondere bijstand is aangevraagd.

21. Advies: Houd tevens rekening met buitengewone lasten of persoonlijke omstandigheden van
belanghebbende.

22. Advies: Indien u vast wenst te houden aan de afwijking van de algemene regeling - waar de
CRR niet voor is - dan adviseert de CCR dringend dit helder, begrijpelijk en concludent te
onderbouwen.

Soms is vermogen bezwaarlijk vrij te maken (in verband met boetes e.d.).

23. Advies: Is het aanwenden van vermogen dat 'vast' zit in een spaartegoed zeer bezwaarlijk,
verstrek dan bijstand in de vorm van een geldlening.

Draagkracht uit inkomen

Draagkracht ontstaat boven 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. De inkomenscomponenten van
de algemene bijstand zijn ook relevant voor bijzondere bijstand, evenals de vrijlatingen als bedoeld in
artikel 31 WWB. De CRR is hier verheugd over.

Met betrekking tot de peildatum en de hoogte van het inkomen heeft de CRR geen opmerkingen.

Het ‘surplus’ boven de 110% zal echter vaak zo gering zijn dat voor een grote, noodzakelijke uitgave
onvoldoende gespaard is op het moment dat de uitgave gedaan moet worden. Het zou nuttig zijn als
hiervoor krediet wordt verstrekt in de vorm van leenbijstand.
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24. Advies: Verstrek leenbijstand indien de draagkracht onvoldoende is om een noodzakelijke te
maken spoeduitgave aan de orde is. Beslis bovendien snel, in ieder geval sneller dan de vaak
gehanteerde maximale termijn van 8 weken, zodat cliënten niet lang in onzekerheid hoeven te
zitten.

Draagkrachtperiode

Hierover heeft de CRR geen relevante opmerkingen.

Draagkrachtgrens

Deze is vastgesteld op 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en wordt volledig meegenomen. De
CRR vraagt in dit verband uw aandacht voor artikel 16 WWB, waarin de gemeente ‘gelet op alle
omstandigheden, in afwijking van deze paragraaf, bijstand (kan)verlenen indien zeer dringende redenen
daartoe noodzaken’.

25. Advies: Hanteer deze uitzonderingsmogelijkheid ruimhartiger dan in het artikel geformuleerd.

Krediethypotheek

De CRR kan zich vinden in uw standpunt dat er voor (bijzondere) bijstand geen krediethypotheek wordt
verleend, maar dat in voorkomende gevallen bijstand wordt verstrekt in de vorm van een lening. In het
kader van schuldpreventie c.a. zou hier een terughoudend gebruik van gemaakt moeten worden.
Bijstandverlening om niet zou uitgangspunt moeten zijn.

26. Advies: Maak terughoudend gebruik van de mogelijkheid tot het verstrekken van een lening of
borgtocht voor bijzondere bijstand. Hanteer de hoofdregel dat (bijzondere) bijstand om niet
wordt verleend (artikel 48 lid 1 WWB).

Categoriale bijzonder bijstand

De gemeente verleent (categoriale) bijzondere bijstand voor een aanvullende ziektekostenverzekering,
waardoor er, in combinatie met de basisverzekering, een zogenoemde voorliggende voorziening
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ontstaat. Deze wordt toereikend geacht voor de tegemoetkoming in de kosten. Niet-vergoede kosten
komen niet in aanmerking voor individuele bijzondere bijstand.
Dit laatste vindt de CRR te rigide, temeer daar het pakket dat onder de aanvullende verzekering valt,
stelselmatig versoberd wordt. Dat eventueel maatwerk kan worden verleend acht de CRR te vaag.

27. Advies: Pas het standpunt dat niet-vergoede kosten niet voor bijzondere bijstand in
aanmerking komen niet te rigide toe. Zorg voor een transparant uitzonderingsbeleid, nu het
om bijzondere ziektekosten kan gaan die volgens de behandelende sector noodzakelijkerwijs in
de individuele situatie gemaakt moeten worden. Omschrijf duidelijker wat onder maatwerk
wordt verstaan en waaraan daarbij gedacht moet worden.

Specifieke doelgroepen

Het gaat in dit kader vooral om de mogelijkheid te beschikken over een persoonlijk participatiebudget
(PPB) en de Maatschappelijk Actief Bonus (MAB). Hier zijn we hierboven al op ingegaan en hebben ten
aanzien daarvan een aantal adviezen uitgebracht.

Voor dit onderwerp volstaan we met de opmerking dat we het jammer vinden dat deze bonussen voor
bijzondere bijstand ingezet moeten worden. Het effect dat u wilt bereiken wordt aldus teniet gedaan.

28. Advies: Een PPB of MAB hoeft niet ingezet worden voor kosten waarvoor bijzondere bijstand
verleend kan worden.

Ten aanzien van kinderen is voorzien in een recht op een ‘Alle kinderen doen mee’-budget. Deze wordt
voor 2014 door de Stichting Leergeld verzorgd.
Dit specifieke budget dekt lang niet alle kosten. Bovendien ontbreekt in de nota het document van
Stichting Leergeld, dus de CRR kan met betrekking tot dit onderwerp geen volledig en feitelijk advies
uitbrengen. Wij signaleren wel dat vanaf 2014 geen schoolboekenvergoeding meer wordt uitgekeerd.
De CRR is het daar niet mee eens.
De CRR vraagt zich af wat deze regeling specifiek inhoudt en hoe hoog dit budget per kind is.

29. Advies: Verstrek volledige informatie over het ‘Alle kinderen doen mee’-budget, mede rekening
houdend met bovenstaande opmerkingen.
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Indiening aanvraag

De aanvraag bijzondere bijstand moet bij de gemeente ingediend worden. De CRR vraagt zich af het
aanvraagformulier op de site van de gemeente staat met alle informatie die daarbij hoort.

30. Advies: Besteed aandacht aan goede en adequate informatie met betrekking tot de
mogelijkheden van bijzondere bijstand. Zet voorts een aanvraagformulier ook op de
gemeentelijke website. De CRR is bereid om dat aanvraagformulier ook op haar website te
zetten, zodat zo veel mogelijk belanghebbenden over het aanvraagformulier kunnen
beschikken.

Bijstandsgerechtigden

Het is een goede zaak dat een cliënt met een bijstandsuitkering een versnelde en vereenvoudigde
aanvraag kan indienen en dat hij in januari van elk jaar een 5-tal ingevulde aanvraagformulieren
ontvangt. De CRR veronderstelt derhalve dat iedere cliënt daadwerkelijk in januari een setje formulieren
ontvangen.
Het is goed dat ook de draagkracht voor deze cliënten op drie kalanderjaren wordt vastgesteld. Hier is
sprake van een servicegerichte uitvoering; de CRR juicht dat toe.

Overige klanten

Ook over de aanvraagformaliteiten van deze klantengroep heeft de CRR geen opmerkingen. De CRR
gaat er daarbij wel van uit dat de aanvraag adequaat wordt afgehandeld en dat wanneer de
aangeleverde gegevens onvolledig zijn de gemeente voortvarend en klantvriendelijk te werk gaat om
alsnog de benodigde gegevens te verzamelen.

Termijn van indienen

De CRR dringt er op aan om de termijnen die cliënten in acht moeten nemen met soepelheid te
hanteren. Het gaat om een bijzondere en kwetsbare doelgroep.
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Bij de afhandeling van de aanvraag dringt de CRR aan op spoed en niet op een beslistermijn van 8
weken. Het gaat in dezen om bijzondere en noodzakelijke voorzieningen die vaak geen uitstel dulden,
denk bijvoorbeeld aan een medische noodzaak tot het doen van uitgaven.
Maak als gemeente daar waar mogelijk gebruik van een spoedvoorziening. De gemeente heeft een
zorgplicht en zou er dan ook zorg voor moeten dragen de eerste nood te lenigen.

31. Advies: Hanteer soepele termijn voor cliënten.
Hanteer als gemeente, een professionele organisatie, korte termijnen bij de afhandeling van de
aanvraag zoals dat ook in art. 4:13 lid 1 Awb staat geformuleerd. Maak zo veel mogelijk gebruik
van een spoedprocedure.

Uitvoeringsregels bijzondere bijstand

De CRR gaat ervan uit dat de wet, de daaruit voortvloeiende regelingen en de daarop gebaseerde
jurisprudentie nauwgezet worden gehanteerd bij de uitvoering ervan en dat de beschikking die wordt
genomen voldoet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zorgvuldigheid daarbij is van
groot belang om een bijzondere cliëntengroep niet onnodig van de maatschappij te vervreemden.
De CRR vindt het een nobel streven om tot een grens van € 500,-- geen verificatie te vragen. We
vertrouwen erop dat dit in de praktijk ook niet gebeurt.

32. Advies: Hanteer wetgeving, jurisprudentie en algemene beginselen van bestuur in het kader
van de beslissing op een aanvraag om bijzondere bijstand.

33. Advies: Pas in dit kader consequent géén verificatie toe voor bedragen beneden € 500,--.

Aanvraagprocedure

Zie hiervoor.

Draagkrachtjaar

Geen bijzonderheden.
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Betaling

Binnen 5 dagen na het afgegeven besluit vindt betaling plaats. In situaties waarin de belanghebbende
niet kan voorschieten, wordt rechtsreeks aan de leverancier betaald. Gelet op de doelgroep van
nauwelijks tot geen draagkrachtigen lijkt het de CRR zinvol om dit altijd te doen.

34. Advies: Betaal altijd rechtsreeks aan leverancier.

Bijstand in de vorm van een lening

Het komt de CRR weinig zinvol voor om van de aanvrager van bijzondere bijstand te verlangen eerst bij
een bank of andere kredietverstrekker om een lening te vragen. Dit lijkt de CRR a priori onredelijk.

35. Advies: Verstrek als gemeente leenbijstand indien dit gevraagd wordt omdat reservering niet
mogelijk was.

Voorwaarden

Hierover heeft de CRR geen andere opmerking dan dat de CRR er van uitgaat dat de gemeente bij de
toepassing van de voorwaarden de nodige souplesse en terughoudendheid betracht.

Terugbetaling

De CRR is niet bekend met ‘het vigerende terug- en invorderingsbeleid’. Graag zou de CRR daar wel
over willen beschikken. Mogelijk dat hierover nog (ongevraagd) advies wordt gegeven.

E.

NOTITIE SIGNALERING EN PREVENTIE

Wij als CRR kunnen in het algemeen slechts adviseren op basis van signalen. Daarnaast zijn veel leden
ervaringsdeskundige, dus deze kennis en ervaring wordt in het advies meegenomen.
De omschreven definities en het omschreven beleid grossiert in onze optiek in vaagheden, waarbij
bovendien voorbij wordt gegaan aan de wens van vele mensen: weg uit de armoede en op naar
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passende, duurzame en betaalde arbeidsparticipatie. Betaalde arbeid is volgens ons arbeid op ten
minste het minimumloonniveau dan wel conform de cao of de markt 1.
Wij vragen dan ook een nadere omschrijving van bijvoorbeeld ‘signaleren’. Er wordt niets concreet
omschreven.

36. Advies: omschrijf het woord signaleren nauwkeurig.

Ook stimuleert de gemeente betaalde arbeid niet, nu WWB-ers die parttime werken al hun inkomsten
boven de uitkering moeten afstaan of doordat deze in mindering op de uitkering worden gebracht.
Overal werkt de gemeente samen in het kader van beleid, afstemming van de arbeidsmarktregio’s, het
leveren van een tegenprestatie in ruil voor een uitkering, maar niet op het gebied van het toestaan van
het houden van een kleine verdienste. In een andere gemeente mag je bijvoorbeeld een bedrag tot
€ 190 uit inkomsten boven de uitkering houden; in Roerdalen echter niet.

37. Advies: Wij zouden graag zien dat de gemeente een dergelijke aanpak nastreeft en dit ook in
het beleid overneemt.

De vraag is of de gemeente in het kader van signalering en preventie de cliënt actief benaderd. Wij
willen graag daarover meer duidelijkheid ontvangen.

38. Advies: Benader de cliënt actief.

Ook willen wij erop wijzen dat een re-integratietraject voor jongeren niet gericht is op preventie van
schulden maar op het verkrijgen van een betaalde baan.

1

Zie onze brief aan u d.d. 27 juni 2013 waarin onder andere opgemerkt: Als zijn algemene visie poneert onze raad de

stelling dat door de overheid een baangarantieplan opgezet dient worden, waarbij iedereen een baan wordt gegarandeerd
c.q. wordt aangeboden op zijn/haar niveau tegen tenminste het wettelijk minimumloon. Recht op goede werkgelegenheid
is een uitgangspunt van beschaving en sociaal onmisbaar (voor individu en maatschappij). De overheid dient te garanderen
dat er voldoende geschikt werk voor eenieder die kan werken, beschikbaar komt. Dat is geen vrijblijvende aangelegenheid,
maar een zorgplicht die voortvloeit uit het recht op arbeid en het gelijkheidsbeginsel. Beide zijn, behalve in het Handvest
voor de Grondrechten van de EU, verankerd in door Nederland geratificeerde internationale verdragen. Daarbij komt dat
onbenutte (arbeids-) capaciteit vanuit economisch oogpunt inefficiënt en kostbaar is. Stimulerend overheidsbeleid is juist
bij een economische crisis belangrijk, zo beweren economen. Hier ligt een uitdaging voor uw gemeente.
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39. Advies: Gebruik budget voor schuldpreventie daadwerkelijk voor schuldpreventie. De CRR wil
graag weten of en hoe re-integratiegelden worden gebruikt als schuldpreventie?

Bij het lezen van het document vragen de leden van de CRR zich af in hoeverre de gemeente al
samenwerkt met andere organisaties, want er zijn in de regio verschillende organisaties op deze
gebieden actief.
40. Advies: Werk samen met de daarvoor bestemde organisaties en maak voor de cliënten een
sociale kaart zodat men weet wie, wat en waar doet en welke regelingen er bestaan.
Indien deze sociale kaart binnen de gemeente Roerdalen niet bestaat, is de CRR bereid om deze zelf te
maken in het kader van de informatieplicht ten aanzien van burgers.
41. Advies: Benader cliënten actief om schulden te voorkomen.
42. Advies: Gebruik re-integratiegelden voor jongeren niet als schuldpreventie, want reintegratietrajecten moeten gericht zijn op het vinden van betaald en duurzaam werk.
We hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en wachten uw reactie graag af.
Mocht u een gesprek hierover op prijsstellen dan vernemen we dat graag van u.

Hoogachtend,
namens de Cliëntenraad Roerdalen,

Mr. G.C. van Elk,
voorzitter
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Drs. N. van Poll
secretaris
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