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Geacht bestuur,
In de cliëntenraadsvergadering van 14 november 2019 werd uw bovengenoemde brief, door ons ontvangen op
21 oktober 2019, m.b.t. het minimabeleid besproken.
De cliëntenraad (CR) vindt uw antwoorden op onze vragen duidelijk, helder, uitgebreid en heeft voor een groot
deel onze instemming. De raad heeft wel nog enkele aanvullende opmerkingen en vindt het belangrijk om over
een aantal onderwerpen, die ons aan het hart gaan, u daarvan in kennis te brengen.
Betreft het internet abonnement
De gemeente Winterswijk geeft de client een maandelijkse vergoeding van 20 euro.
De CR dat er sprake moet zijn van uniformiteit en bestaande verschillen in minimabeleid tussen de betrokken
gemeentes weggewerkt dienen te worden. Dit streven niet vanuit de gedachte te bezuinigen en voor het
financieel voordeel te gaan. In het dagelijks leven dienen veel zaken, praktische zaken afgehandeld te worden
via het internet.
Het internet is nagenoeg niet meer weg te denken in onze huidige dagelijkse communicatie. In veel gevallen
kunnen zaken slechts afgehandeld worden via het internet en heb je geen andere mogelijkheid. Je kunt serieus
in de problemen komen zodra je geen internet hebt. Denk hierbij aan betalingen van rekeningen.
Ook jezelf voorzien van belangrijke informatie, we leven in een informatie maatschappij, is essentieel voor het
op de hoogte blijven van kennis die belangrijk is. Bijvoorbeeld over zorgverzekeringen, energie maatschappijen,
en niet te vergeten verduurzaming. ( uitzoeken van financiële voordelen welke belangrijk zijn voor mensen met
een laag inkomen).
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De CR blijft bij haar standpunt dat zowel Oost Gelre als de gemeente Berkelland de cliënten een vergoeding
dienen te geven voor het gebruik van het internet.
Betreft de ‘meedoen regeling’
Iedereen dient mee te kunnen doen in onze samenleving. Aan het meedoen ontlenen mensen dikwijls hun
vertrouwen in zichzelf, uitstralen van zekerheid, zich zeker voelen en van maatschappelijke waarde te zijn, van
nut te zijn.
De CR staat positief t.o.v. de 'meedoen applicatie' t.b.v. kindregelingen, waarvan wij recent kennis hebben
kunnen nemen. De duidelijke inzichtelijke wijze waarin deze is vorm gegeven spreekt ons aan.
De CR heeft begrepen dat de mogelijkheid bestaat, en volgens Stichting FORUS zelfs door SDOA is
voorbehouden, om de applicatie uit te breiden met een regeling voor volwassenen.
De CR heeft in het verleden diverse keren gepleit en u geadviseerd om tot een regeling voor volwassenen te
komen.
Onderstaande opmerkingen werden door ons opgetekend uit de voorstellen van SDOA t.b.v. nieuw voorgesteld
minimabeleid:
- ""Een dergelijke meedoen applicatie biedt mogelijkheden voor een meer eigentijdse vorm van het aanbieden
van faciliteiten en regelingen. Daarnaast is het minder stigmatiserend, want inwoners die tot de doelgroep
behoren, behoeven geen persoonlijk contact te hebben, indien zij dit liever niet wensen. Alles kan digitaal
afgehandeld worden.""
- “"De applicaties van Doetinchem, Montferland en Lingewaard werden daarbij als voorbeeld gesteld."
Je doelloos voelen in je bestaan kan je geestelijke gezondheid sterk ondermijnen, zo zelfs dat men depressief
kan raken. Dit alles geldt zeker voor de doelgroep volwassenen en ouderen. Met name de ouderen kunnen na
een arbeidzaam leven in een leegte geraken wanneer zij niet kunnen deelnemen aan activiteiten. Mensen
lopen grote kans geïsoleerd te raken en als gevolg daarvan kunnen zij vereenzamen. Onnodig te vermelden dat
het probleem van eenzaamheid zo langzamerhand het grootste probleem van deze tijd dreigt te worden.
De CR pleit ten zeerste een regeling te treffen welke het mogelijk maakt voor ouderen (volwassenen) die het
voor hen mogelijk maakt mee te kunnen doen aan de samenleving.
Betreft verlagen van de vrijgestelde waarde bij aanschaf auto
Mobiliteit is een belangrijk element bij het kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, dat wil zeggen
bij aanvaarding van werk, denk hierbij aan verplichte reisafstand en tijd. Opgemerkt zij dat het openbaar
vervoer geen optie is voor mensen met een smalle beurs.
Bovenstaande geldt niet alleen voor aanvaarding van betaald werk maar even zo goed dikwijls voor het doen
van vrijwilligerswerk.
Mobiel zijn zorgt ervoor dat men onder de mensen blijft en contacten kan onderhouden die belangrijk zijn.
Contacten met vrienden, familie en eventueel collega’s.
De CR is dan ook van mening het vrij te laten bedrag bij aanschaf van een auto niet te verlagen van 7.000 naar
5.000 euro.

Tot Slot
De CR vraagt tenslotte ook uw aandacht voor het volgende:
Cliënten van SDOA die in de WSNP dan wel de MSNP zitten, hebben voor het toekennen van bijzondere
bijstand geen draagkracht. Anders is dat voor het toekennen van de individuele inkomenstoeslag. Daarbij
wordt geen rekening gehouden met afdracht aan schuldeisers en wordt dus het volledige inkomen
meegenomen. Dat kan dus betekenen dat mensen die geruime tijd op of op of onder het sociale minimum
leven wellicht ten onrechte geen beroep/aanspraak kunnen doen op ITT. Een onwenselijke situatie, wat betreft
de CR.

Hoogachtend,
namens de cliëntenraad,

A.G.M. Olthof
voorzitter

