Aan het
Dagelijks bestuur van de SDOA

Datum:
Betreft:

Geesteren, 26 oktober 2020
advies beleidsregels verordening Sociaal Domein

Geacht bestuur,

In verband met uw adviesaanvraag voor wijziging van een aantal beleidsregels, i.v.m. de Verordening
Sociaal Domein, bericht ik u het volgende:
Door de cliëntenraad (CR) is de door u verstrekte was-wordt lijst doorgenomen. Zoals afgesproken
zijn in deze lijst alleen de inhoudelijke wijzigingen vermeld.
Bij de volgende concept-beleidsregels zijn er geen inhoudelijke wijzigingen en brengt de CR hiervoor
een positief advies uit:
- Beleidsregels werkaanvaardingspremie gemeente Oost Gelre
- Beleidsregels meedoen
- Beleidsregels bestuurlijke boete
- Beleidsregels bijzondere bijstand
Bij de volgende beleidsregels heeft de CR een aantal opmerkingen en/of adviezen.
Beleidsregels Jobcoaching
1.
In de nieuwe beleidsregels wordt niet meer de term ‘erkende Jobcoaching’ genoemd. De CR
adviseert deze term wel op te nemen i.v.m. de verankering van het kwaliteitsniveau van de coaching.
2.
De duur van de coaching gaat van maximaal 6 maal 6 maanden naar maximaal 2 maal 6
maanden. De CR vindt dit ongewenst; Er kunnen casussen zijn waarbij een langere coaching termijn
noodzakelijk is. De CR adviseert tekst op te nemen waarmee blijkt dat daar waar nodig de termijn kan
worden verlengd.
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag
1.
Zie artikel 6: De zinsopbouw in de oude en de nieuwe versie is niet goed: De situatie waarin
één van de gehuwden is uitgesloten op de peildatum is uitgesloten als gevolg van…….
Het advies is deze zin aan te passen.
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Beleidsregels taaleis Participatiewet
1.
Ons advies is om consequent te zijn in taalgebruik: In artikel 6 oud wordt gesproken over
belanghebbende, in artikel 6 nieuw over de betrokken persoon en in de toelichting over inwoner. Het
advies is om 1 begrip te hanteren.
Beleidsregels collectieve zorgverzekering
1.
In het ‘was’-gedeelte staat Winterswijk, in het ‘wordt’-gedeelte staat Berkelland.
2.
De genoemde percentages per gemeente kloppen niet. Het advies is om deze aan te passen.
Beleidsregels terugvordering en verhaal
1.
De tekst van artikel 12, punt 8 is taalkundig niet juist en is niet makkelijk te begrijpen. Het
advies is om deze tekst aan te passen.
Resumerend: De CR gaat akkoord met de vermelde inhoudelijke wijzigingen van de hierboven
genoemde beleidsregels. Echter wordt een aantal opmerkingen gemaakt en advies gegeven
betreffende enkele inhoudelijke onderwerpen en tekstuele zaken.
Hoogachtend,
Namens de cliëntenraad Participatiewet SDOA

A.G.M. Olthof
voorzitter

