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Geacht College,
Zoals u bekend, heeft de Adviesraad ook een gesprek gevoerd met de Rekenkamer over
het minimabeleid in onze gemeente. Onze standpunten en onze wensen zijn reeds
meegenomen in het rapport terzake.
Onze Adviesraad, werkgroep Participatiewet, heeft het rapport nog eens goed
bestudeerd en wij onderschrijven van harte alle conclusies die de Rekenkamer trekt en
willen onze volledige steun betuigen aan de aanbevelingen die de Rekenkamer aan het
eind van haar rapport aan u doet.
Volledigheidshalve willen wij enkele items specifiek benoemen:
-wij onderschrijven de aanbeveling van de Rekenkamer om een integraal minimabeleid
te ontwikkelen;
-wij verzoeken u de minimumpercentages (110, 130, 150) substantieel te verhogen,
waardoor niet alleen de mensen met een bijstandsuitkering over meer (vrij
besteedbaar) inkomen gaan beschikken, maar ook dat mensen die daar nu net boven
zitten, ook in aanmerking komen voor de diverse voorzieningen, bijzondere bijstand,
kwijtschelding gemeentelijke belastingen etc. Het is bekend dat Nibud en
consumentenorganisaties al jaren vinden dat de niveaus van de bijstandsuitkeringen
veel te laag zijn om zonder schulden in de noodzakelijke kosten van het bestaan te
voorzien. Op gemeentelijk niveau zou u deze onwenselijke situaties enigermate kunnen
verbeteren;
-wij vinden dat u de budgetten voor het zogenoemde minimabeleid zou moeten
verhogen en daaraan vanzelfsprekend gekoppeld een nog intensievere voorlichting aan
de bevolking op welke voorzieningen zij aanspraak kunnen maken. Ook de
intermediaire (vrijwilligers) organisaties zouden meer bij de voorlichting betrokken
moeten worden.

-wij geven u ook graag in overweging om een onderzoek naar de gesignaleerde
vraagverlegenheid uit te voeren. Het bereik onder de bevolking i.c. de minima zou ons
inziens veel hoger moeten liggen dan nu het geval is. Minimaal op benchmarkniveau;
-wij maken ons ook grote zorgen over de toenemende schuldenproblematiek, de
armoedesituaties voor kinderen, grote groepen ouderen die soms al jarenlang op een
minimumniveau zitten etc. Wij vertrouwen op specifieke aandacht voor deze groepen.
-naast de algemene voorlichting, preventie, vraagt de aanpak van armoede ook om
maatwerk, waarbij ook één plan, één regie etc. grote voorkeur verdient.
-geschrokken zijn we van de meer dan incidenteel voorkomende lange behandeltijden
van aanvragen. Financiële problemen vragen meestal om zeer snelle oplossingen om
erger te voorkomen.
-de bureaucratie die op de loer ligt, de ingewikkelde verantwoordingsregels van de
gelden en de onmogelijkheid om het geld alvast voor te schieten voor de doelgroep
minima, vraagt nu om een genereus beschikbaar stellen van een hoger budget uit
bijvoorbeeld het voorzieningenfonds. Wij bepleiten in dit verband heel sterk om het
voorzieningenfonds uit te breiden met een, na overleg met de gemeente, naar eigen
behoefte in te zetten budget.
-ook bepleiten wij in dit verband om maatwerk te leveren bij het bepalen van de hoogte
van het voorzieningenfondsbudget (zwemlessen). Een combinatie van regelarm,
volwassen eigen verantwoordelijkheid en regie, maatwerk, geen ingewikkelde
verantwoording achteraf, staat ons voor ogen.
Zoals u ook bekend, zullen de Adviesraden van Krimpen, Capelle en Zuidplas binnenkort
starten met een structureel overleg over o.a. de bejegening door IJsselgemeenten van de
burgers i.c. de bijstandsontvangenden. Wij verwachten van uw kant ook daarvoor de
nodige aandacht en sturing.
Wij vertrouwen dat wij u met deze brief van dienst zijn geweest en zien met
belangstelling uit naar uw voorstellen als reactie op de conclusies en aanbevelingen van
de Rekenkamer.
Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein
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