Gemeentelijke reactie d.d. 14 december 2017 op openstaande adviezen CRR
Beantwoording ongevraagde adviezen
-

Ongevraagd advies gemeentelijke ambities d.d. 1 februari 2017:

De grondhouding van het College en de uitvoerende ambtenaren wordt zeer zeker
gekenmerkt door een positieve, open blik naar alle mensen incl. mensen die helaas een
beroep moet doen op een uitkering. Om dit te illustreren zijn wij dit jaar, zoals u weet, 2
projecten gestart. Het gaat om de volgende projecten: Project Deregulering en Project
Klantgesprekken. Bij het project deregulering is het uitgangspunt om de formulierendruk weg
te halen en procedures te versimpelen. Bij het project Klantgesprekken gaat het om
kwetsbare inwoners te spreken en hen aan te horen of wat zij ervaren, tegenaan lopen en
nodig hebben om stappen te maken richting participatie. Maar ook vragen wij hen wat zij
vinden onze dienstverlening en hoe wij deze kunnen verbeteren.
-

Ongevraagd advies problemen uitbetaling tegemoetkoming aanvullende
ziektekostenverzekering d.d. 20 februari 2017: (Mondeling afgedaan)

Het door jullie gegeven advies is mondeling besproken in de vergadering van 28 februari, en
is mondeling toegelicht door mij. Ik heb toen contact gehad met de MER OD en zij gaven
aan dit probleem al verholpen was.
-

Ongevraagd advies privacy d.d. 20 maart 2017: (Mondeling afgedaan)

Ook dit advies is eerder mondeling afgedaan. De gemeente vindt het belangrijk om de
privacy van elke inwoner te waarborgen, van zowel uitkeringsgerechtigden als nietuitkeringsgerechtigden. Door het project Deregulering wordt al gewaarborgd dat onnodige
uitvraag van gegevens wordt aangepakt.
Daarbij kan niet zomaar iedereen bij gegevens van inwoners. M.b.t. de inzage zullen gebruik
maken van de Autoriteit Persoonsgegevens haar uitleg, te vinden op:
Link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-6rechten-van-de-betrokkene-art-35-tm-42/artikel-35-lid-1
Verder is er een privacy organisatie die voor borging van de privacy wetgevingen in de
organisatie borgt. Rollen van deze privacy organisatie die diverse medewerkers vervullen
zijn: Privacy beheerder Basisregistratie Personen, Privacy coördinator, Functionaris
Gegevensbescherming, Medewerker kwaliteit en beveiliging Sociaal Domein. Verder is er
privacy beleid en een privacy implementatieplan.
Momenteel loopt samen met de MER organisaties een privacy project MER om diverse
aspecten op gebied van privacy zoals de Europese verordening gegevensbescherming
gezamenlijk te borgen in de organisaties.
Op www.roerdalen.nl zijn allerlei pagina’s te vinden als men zoekt op “privacy”.
Zie ook link http://www.roerdalen.nl/portal/privacy_44124/
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-

Ongevraagd advies repressievrije bijstand d.d. 23 maart 2017:

Reeds is aangegeven dat de landelijke projecten voor nu nog te ver gaan om daarbij aan te
sluiten. Zoals jullie weten zijn we in Roerdalen daarom gestart met het Project
Repressiearme bijstand. Waarmee wij willen bereiken dat de regeldruk en formulierendruk
verminderd wordt. Het project wordt nu aangehaald als Project Deregulering, wat beter de
inhoud van het project weergeeft.
-

Gevraagd advies SHV d.d. 7 april 2017: gemeentelijke reactie d.d. 25 april 2017

Reeds afgehandeld door de gemeentelijke reactie d.d. 25 april 2017.
-

Ongevraagd advies minimaregelingen d.d. 6 september 2017:

Wij danken u voor uw advies m.b.t. het verruimen van het beleid rondom bijzondere bijstand
en nemen dit in overweging.
-

Gevraagd advies MER-verordeningen loonkostensubsidie en re-integratie d.d.
11 september 2017:

Reeds afgehandeld door de gemeentelijke reactie d.d. 24 oktober 2017.
-

Ongevraagd advies inzake toestanden bij PrioVerve d.d. 2 oktober 2017:

Dit advies is reeds beantwoord in de vergadering van november. Ik heb aangegeven dat niet
op alle vragen al een antwoord te formuleren is. Wel heb ik de volgende vraag beantwoord:
Vraag:
Kunt u aangeven hoeveel opdrachten PrioVerve heeft laten liggen en hoe hoog de
opgelegde boetes zijn?
Gegeven antwoord:
Er is geen sprake van dat Prioverve opdrachten heeft laten liggen. De gemeente Roerdalen
heeft met Prioverve een overeenkomst ( bestek) voor het onderhoud van het groen en een
overeenkomst (bestek) voor de onkruidbestrijding op verhardingen.In dit bestek zijn onder
andere kwaliteit- en tijd afspraken gemaakt. In 2017 heeft Prioverve zijn niet aan alle
gemaakte afspraken voldaan. Hiervoor worden boetes opgelegd conform het bestek. Over
deze boetes is de gemeente nog in gesprek met Prioverve.
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