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Groenlo 8 januari 2020
advies inzake beleidsregels terugvordering Bbz.

Geacht college,
Op 28 november 2019 verzocht u ons een advies te geven over bovenstaande concept-beleidsregels.
Uw advies aanvraag werd besproken tijdens onze cliëntenraadsvergadering op 12 december 2019. In
verband met een aantal onduidelijkheden werd een aantal verduidelijkende vragen gesteld aan
SDOA. Het voorstel en de inmiddels ontvangen antwoorden werden in de afgelopen vergadering van
9 januari 2020 besproken
De cliëntenraad formuleerde de volgende opmerkingen en adviezen:
1. Beperking nieuwe instroom van oudere zelfstandigen met een niet levensvatbaar bedrijf
Op dit moment is er één ondernemer uit Berkelland en één ondernemer uit Winterswijk die gebruik
maken van de oude regeling. (SDOA-werkterrein). Zij zijn niet op de hoogte gebracht dat er voor hen
niets verandert.
Ondanks dat er niets voor hen verandert adviseert de CR alle deelnemers van de oude regeling wel
op de hoogte te stellen. Daarbij kan worden verwezen naar de site van ROZ
https://www.rozgroep.nl/ waar men de wijzigingen ook nog kan nalezen.
Men wordt dan op de hoogte gehouden van de wijzigingen en het is een geruststelling dat er niets
voor hun verandert.
2. Kwijtschelding (leen) bijstand in verband met een schuldregeling.
In de antwoordbrief is de CR uitgelegd dat een schuldregeling zowel de WSNP als de minnelijke
schuldregeling betreft. In deze regeling vindt de CR het goed dat het ROZ, bij een aanbod van een
aflossingspercentage, deze zal accepteren zodat zij de schuldregeling niet in de weg zal staan
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3. Reactie ‘Wat vindt Divosa’
De CR adviseert om extra aandacht te geven aan: ‘Wat betekent de uitwerking van de gewijzigde
beleidsregels voor de uitvoering van de regeling (gemeenten) en voor de toegankelijkheid van de
regeling voor de ondernemers. (monitoren)’.
Tot slot:
De SDOA heeft de Bbz-taken gemandateerd aan het Regionaal Orgaan Zelfstandigen Twente (ROZ) in
Hengelo. De SDOA blijft wel verantwoordelijk als opdrachtgever. De cliëntenraad wil graag weten
hoe de SDOA dit opdrachtgeverschap uitvoert en monitort.
Resumé
De cliëntenraad geeft een positief advies af m.b.t. de voorgestelde beleidsregels. Wel zijn er twee
aanvullende adviezen, namelijk het informeren van de deelnemers over deze beleidsregels en extra
aandacht te geven aan de uitvoering van de regeling binnen de drie gemeenten en het monitoren
van de toegankelijkheid van de regeling voor de ondernemers.
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