13 augustus 2011

Advies over de strategienota Werk en Inkomen 2012-2015
Hoofdstuk 2 par. 2.2: arbeidsparticipatie centraal.
Laatste alinea van blz. 7:
1.

De regering wil de bijstand voor inwonenden afschaffen en de toets op het
partnerinkomen vervangen door een toets op het huishoudinkomen.
Advies 1: de cliëntenraad adviseert om, de maatregelen die door het Rijk worden opgelegd aan de
gemeenten, zoals de huishoudentoets, door de gemeenten te laten uitvoeren. De
gemeente moet echter wel de beleidsvrijheid die ze heeft inzetten om de visie van de
afgelopen jaren te handhaven m.b.t. participatie en "Mensen met minder verdienen
meer". Deze visie, het werken vanuit respect en vertrouwen in de klant, is erg
belangrijk.
Opmerking: Door uit te gaan van het gezinsinkomen zullen kinderen zich op een ander adres laten
inschrijven. Dat ouders (alleenstaande ouders) financieel afhankelijk zijn van de
inkomsten van hun kinderen wordt als zeer onwenselijk gezien.

Blz. 9:
Gemeentelijke keuze op basis van het wettelijke kader
Punt 3:
2.
De wachttijd van vier weken voor aanvraag zinvol in te vullen door jongeren
Advies 2: De cliëntenraad adviseert om een heldere beschrijving te maken van melding en
aanvraag en wat er verwacht wordt van de klant.
Punt 4 en 5
3.
De plicht tot tegenprestatie en arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met
kinderen onder de vijfjaar.
Advies 3: De cliëntem-aad adviseert om koppelingen in vraag en aanbod te maken. Vraag vanuit
de samenleving is bijvoorbeeld opvang voor kinderen. Deze vraag zou ingevuld kunnen
worden door de inzet van mensen met een bijstandsuitkering. Hoewel er allerlei regels
zijn waaraan moet worden voldaan acht de cliëntenraad het belangrijk dat er creatief
mee wordt omgegaan en dat de grens van de mogelijkheden wordt opgezocht. Het mes
zou aan twee kanten kunnen snijden en dat komt ook ten goede aan de mensen met een
uitkering. Zoals in de gemeente Helmond het Gilde functioneert. Bij het Gilde wordt de
vraag gesteld; "waar ben jij goed in en op welke manier kan dit ingezet worden in de
samenleving". Ook zou gekeken kunnen worden of werken met Buddy's mogelijk is.
De cliëntenraad acht het nodig, dat de begeleiding van mensen die een tegenprestatie
leveren door vrijwilligerswerk te doen goed geregeld wordt.

Punt 6,7 en 8
4.
De voorstellen t.a.v. Stimuleringregeling Maatschappelijke Participatie,
Langdurigheidstoeslag en bijzondere bijstandbeleid, als reactie op de aanscherping
vanuit het Rijk, kunnen ook op een andere manier benaderd worden.
Advies 4: de cliëntenraad adviseert om mensen te ondersteunen bij het aanvaarden van werk
en niet te demotiveren door inhoudingen voor mensen die willen gaan werken.
Verder is de cliëntenraad van mening, dat de maatregelen die het Rijk heeft
afgekondigd als een boemerang kan werken en het aanvaarden van werk moeilijker
maken.
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