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Geacht bestuur,
In vervolg op onze adviezen gegeven in onze brief van 22 januari 2018 vindt u hierna de aanvullende adviezen
van de cliëntenraad over de drie verordeningen voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
De adviezen van 22 januari jl. werden gegeven op basis van de destijds verstrekte informatie, zoals de
conceptverordening voor de gemeente Berkelland. Gaandeweg werd echter duidelijk dat er een aantal
verschillen gingen ontstaan tussen de drie verordeningen. Bruikbare informatie over de verschillen tussen deze
drie verordeningen bereikte de cliëntenraad te laat om deze in onze adviezen van 22 januari te verwerken.
Vandaar dit aanvullend advies.
De door de cliëntenraad ingestelde commissie heeft de verordeningen en de beleidsregels naast elkaar gelegd
en met elkaar vergeleken. Na bestudering blijken er nogal wat verschillen te zijn.
Wij adviseren met betrekking tot deze verschillen.
1.

Advies beleidsregels collectieve zorgverzekering:

Artikel 2 lid 1:
In dit artikel wordt aangegeven wanneer iemand recht heeft om deel te nemen aan de collectieve
zorgverzekering. Voor de cliëntenraad is dit een uitermate belangrijk punt omdat deelname een groot
financieel voordeel oplevert en de dekking zeer uitgebreid is tegen een aantrekkelijke premie waarin ook nog
eens tegemoet wordt gekomen. Daarnaast is het noodzakelijk dat een ieder een dergelijke verzekering afsluit,
men kan daar niet omheen. Een grote groep cliënten met een uitkering zal van deze mogelijkheid, een
collectieve zorgverzekering afsluiten, gebruik maken.
De cliëntenraad is van mening dat met betrekking tot dit item er absoluut geen verschillen mogen bestaan
tussen de drie gemeenten onderling.
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Ons advies:
Het percentage van de bijstandsnorm gelijk te trekken. Dit houdt in dat voor elke gemeente het percentage van
130% wordt gehanteerd, dus dat de gemeente Oost Gelre haar percentage van 110% aanpast.
Ook het wel of niet inclusief zijn van de vakantietoeslag dient gelijk te zijn, hetgeen inhoudt dat wij als
cliëntenraad voorstellen de vakantie toeslag mee te nemen bij elke gemeente. Dat houdt in dat tevens de
gemeente Berkelland de vakantietoeslag meerekent.
Artikel 2 lid 2 gemeente Winterswijk:
Hier geeft de gemeente Winterswijk aan bij aanvraag CZV de vermogensgrens te hanteren. In de gemeenten
Oost Gelre en Berkelland wordt de vermogensgrens niet toegepast.
Wij hebben als cliëntenraad hierover m.b.t de collectieve beleidsregels gemeente Berkelland eerder
geadviseerd in onze vorige brief. De cliëntenraad willenop deze plek nogmaals nadrukkelijk aangeven dat ons
advies luidt om in de gemeente Winterswijk de vermogensgrens niet toe te passen.
Men ontneemt namelijk mensen de mogelijkheid te kunnen deelnemen aan de CZV. Met name ouderen
hebben vermogen, eigen huis, en het juist ouderen zijn die al hoge zorgkosten hebben naast de opeenstapeling
van al aanwezige andere kosten.
Ons advies:
In alle drie betrokken gemeenten de vermogensgrens niet toe te passen bij de aanvraag CZV. Het mag naar de
mening van de cliëntenraad niet uitmaken met betrekking tot dit belangrijke punt, in welke gemeente je woont
om wel of niet in aanmerking te komen voor deelname aan de CZV.
Artikel 3 lid 3:
In dit artikel is sprake van terugvordering bij een ten onrechte gedane opgave van een laag inkomen.
Al eerder hebben wij aangegeven in het bedoelde bovenstaand advies een boete op te leggen.
De cliëntenraad is stellig van mening dat bij terugvordering en het opleggen van een boete er absoluut geen
sprake mag zijn van verschillen binnen de drie gemeenten onderling. Het mag en kan niet zo zijn dat iemand in
de ene gemeente eerder als fraudeur wordt gezien dan in de andere gemeente. Dit ligt voor ons zeer gevoelig
en heeft een uitermate principieel karakter.
Het percentage van de bijstandsnorm dient in elke gemeente hetzelfde te zijn
Tevens vinden wij dat bij terugvordering en eventueel opleggen van een boete, dit laatste door de ons eerder
geadviseerd, een zo laag mogelijk inkomen gehanteerd dient te worden. Concreet betekent dit dat in elke
gemeente het percentage van 110% toegepast gaat worden.
Echter geeft de cliëntenraad hierbij uitdrukkelijk aan dat het toepassen van voorgestelde norm 110%, geldend
voor artikel 3 lid 3, niet mag leiden tot de aanpassing van de norm 130% geldend voor artikel 2 lid 1.
Het lijkt ogenschijnlijk in de lijn der verwachting te liggen dat beide norm percentages gelijk dienen te zijn,
maar naar onze mening hoeft dit noodzakelijkerwijs niet voor de hand te liggen.
Het is logisch dat wanneer wij uitgaan van een zo laag mogelijk inkomen, bij terugvordering en eventueel
opleggen van een boete, de vakantietoeslag niet wordt meegenomen.
Ons advies:
Bij artikel 3 lid 3 in elke gemeente 110% van de bijstandsnorm te hanteren en de vakantietoeslag niet mee te
nemen.
2.

Advies verordening Maatschappelijke Participatie:

Zoals reeds eerder aangegeven heeft de cliëntenraad hierover al meerdere adviezen afgegeven. Het betrof de
punten vergoeding zwemles, percentage norm kindregeling.
De cliëntenraad merkt op dat in de verordening maatschappelijke participatie Oost Gelre geen artikel is
opgenomen ‘vergoeding indirecte schoolkosten’.
Bij gemeente Berkelland en Winterswijk gaat het om artikel 8 in de verordening.
Ons advies:
Daar de gemeente Oost Gelre geen ‘vergoeding indirecte schoolkosten” kent pleit de cliëntenraad ervoor om in
Oost Gelre een extra vergoeding in het leven te roepen voor kinderen op de basisschool van 125 euro per kind
per jaar.

Het blijkt dat wanneer men alle vergoedingen per gemeente optelt en dit doet per categorie, alleenstaande,
alleenstaande ouder, echtpaar, inclusief de individuele inkomenstoeslag Oost Gelre per categorie lager uitkomt
te weten 222-221 en 165 euro. Zwemles vergoedingen niet meegeteld want deze worden in de gemeenten
Oost Gelre en Winterswijk geheel vergoed tegen de kostprijs en in de gemeente Berkelland denkt Het Timpke
het te kunnen doen voor 250 euro dus ook geheel vergoedt.
Artikel 9 lid 1:
Na bestudering blijkt dat er bij artikel 9 lid 1 kinderen op de basisschool niet genoemd worden. Wij zijn van
mening dat er op de huidige basisscholen veel gebruik gemaakt wordt van een laptop of iPad. Er zijn zelfs
basisscholen die slechts enkel en alleen digitaal werken met onderwijsprogramma’s.
Een kind zonder iPad loopt de kans gepest te worden. Het is tevens van groot belang, vindt de cliëntenraad,
dat elk kind op de basisschool zich computervaardigheden moet eigen maken, zo niet dan loopt een kind
achterstand op en verkleint zich hiermee zijn kansen in de maatschappij.
Ons advies:
Breidt artikel 9 lid 1 uit met kinderen op het basisonderwijs. ( Berkelland en Winterswijk ) Voor de gemeente
Oost Gelre betreft het de aanpassing van artikel 8 lid 1. Dit advies geldt voor de gemeente Oost Gelre des te
meer omdat in haar verordening het artikel vergoeding indirecte schoolkosten
niet is opgenomen.
Artikel 10:
Het betreft hier de participatieregeling voor volwassenen.
Hier adviseert de cliëntenraad deze regeling na een jaar te monitoren en de daaruit voortkomende
bevindingen, zoals de beantwoording van de vragen:
- wordt er veel gebruik van gemaakt in de praktijk?,
- is de term kwetsbare volwassenen hanteerbaar in de praktijk?,
met haar te delen.
Ook zijn wij geïnteresseerd in wanneer de gemeenten een budgetplafond instellen en waarvan het instellen
van een dergelijk plafond afhankelijk is.

Hoogachtend,
Namens de cliëntenraad,

A.G.M. Olthof
voorzitter

