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Geacht bestuur,
In oktober 2017 vroeg u de Cliëntenraad (CR) om advies in verband met de voorbereiding van nieuw te
ontwikkelen minimabeleid. De CR heeft daar, na info en toelichting van ambtelijke zijde, op gereageerd en
diverse adviezen geformuleerd en afgegeven. Daarover heeft tussen uw bestuur en de CR de nodige
correspondentie plaats gevonden.
Momenteel is het de CR echter niet duidelijk of het voorgestane beleid inmiddels praktijk is.
Graag vernemen wij van u hoe het beleid er thans concreet uitziet.
Wij vragen ons in ieder geval het volgende af:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Is de lijst ‘duurzame gebruiksgoederen ’afgeschaft.?
Is of komt er een regeling voor volwassenen/kwetsbare volwassenen participatie?
Wat is de stand van zaken m.b.t. een ‘meedoen’ regeling/dan wel applicatie of arrangement?
Zijn er nieuwe bedragen voor vrijlating waarde auto ingevoerd.?
Tot welk resultaat heeft uw voorstel om de ‘Stichting Leergeld meer in stelling te brengen’ geleid?
Is uw opvatting dat de ‘Kindregelingen toereikend zijn’, nog ongewijzigd?
Is de ‘hardheidsclausule’ daadwerkelijk ingevoerd en met welk resultaat (de clausule bedoeld om in
bepaalde situaties af te wijken van de beleidsregels)?
Wat zijn de resultaten van de inzet via bijzondere bijstand van de voormalige WTCG en CER gelden, die
door gemeenten geïnd worden?
Wat zijn effecten van het toepassen van het 35% draagkracht percentage in de nieuwe beleidsregels?

Correspondentieadres: Postbus 109 7140 AC Groenlo, Tel: 0544 474200
Email: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

De CR vindt het wenselijk en nuttig om nu en in de toekomst het minimabeleid op onderdelen te monitoren en
daarmee inzicht te verwerven in de effecten van beleid. Daarnaast effecten van eventuele aanpassingen,
wijzigingen, ofwel de positieve/ negatieve gevolgen van het minimabeleid voor betrokkenen. Voorstellen
daartoe zullen u in het najaar bereiken.
Daaraan vooraf dienen wij echter helder en duidelijk inzicht te hebben van het minimabeleid zoals dat
momenteel wordt toegepast. Daarom aan u het verzoek ons deze informatie te verschaffen.
Ter voorbereiding van onze CR vergadering in september, verzoeken wij u derhalve deze brief rond 15 augustus
te beantwoorden.

Hoogachtend,

A.G.M. Olthof
voorzitter

