Aan Gemeente Roerdalen
T.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 6099
6077 ZH SINT ODILIENBERG

Ons kenmerk:

2013/np/gve/reactie advies 19.04.2013/21.06.2013/27.06.2013

Uw kenmerk:

LO/SPR/AK/TG

Bijlage(n):

Onderwerp:

Reactie op uw schrijven d.d. 2 september 2013

Heerlen/Posterholt, 26 september 2013

Geacht College,

Naar aanleiding van de ontvangst van uw reactie d.d. 2 september 2013 inzake de door ons
uitgebrachte adviezen vragen wij uw aandacht voor het navolgende.

Wij zijn verheugd te lezen dat u bereid bent om een aantal adviezen over te nemen. Op de eerste
plaats schrijft u dat u alle cliënten maandelijks een uitkeringsspecificatie gaat toezenden, maar u
geeft niet de ingangsdatum aan. Daarom gaan wij ervan uit dat uw toezegging met ingang van
september 2013 zal worden uitgevoerd.
Op de tweede plaats vinden wij het uitstekend om de terugzendtermijn van het Statusformulier te
retourneren tot begin februari te verlengen. Dit zal ongetwijfeld al dit jaar worden ingevoerd.
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Voorts onderstrepen wij uw bereidheid om twee keer per jaar een debiteurenoverzicht te
verstrekken van harte. Uw aanbod om cijfermatige gegevens over uw debiteurenbeleid aan ons te
geven, nemen wij eveneens aan, zodat het voor ons inzichtelijk is over hoeveel cliënten het gaat
en om welke bedragen.
Wat betreft uw antwoord met betrekking tot het beleidsvoorstel onvolledige gegevens willen wij u
erop wijzen dat het door u geciteerde artikel 54 van de Wet werk en bijstand geen omschrijving
van een werkproces is. Niettemin volgt u een werkproces dat afgestemd zou zijn op dit artikel,
derhalve zijn wij benieuwd naar de nadere omschrijving van dat werkproces.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om ons een nadere om- of beschrijving van dat te volgen
werkproces te verstrekken.
Tenslotte willen wij u erop attenderen dat de vakbeweging inmiddels de resultaten van het
vervolgonderzoek op gedwongen werken met behoud van uitkering door uitkeringsgerechtigden
heeft gepresenteerd.
Dit onderzoek, ‘Beter zicht op werken in de bijstand’ (gepubliceerd op onze site), toont wederom
aan dat er nog steeds sprake is van arbeidsmarktverdringing, geen concrete begeleiding, geen
maatwerk en geen zicht op betaald werk bij het tewerkstellen van uitkeringsgerechtigden WWB.
Wij vragen dringend uw aandacht daarvoor en gaan ervan uit dat u deze informatie en kennis
meeweegt bij de vaststelling van uw beleid.

Namens de Cliëntenraad Roerdalen,
Met vriendelijke groet,

Mr. G.C. van Elk

drs. N. van Poll
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