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Advies nieuwe koers sociaal domein, aandachtspunten Cliëntenraad
Participatiewet, armoede en minimabeleid. Veel goede plannen met
een maar en hoe.
Hoe voldoen we aan de randvoorwaarden als we dat samen goed
doen komen we tot een win /win situatie en kunnen mensen
zelfredzamer handelen.
- Draagvlak, begrip voor elkaar als het te regelen valt doe je dat
niet op korte termijn.
- Voldoende financiële middelen, algemeen wordt steeds meer
vastgesteld dat bijstand meestal te weinig is, hoe regelen we dit
- Voldoende sturingselementen en collectieve middelen, ieder
mens is anders wat voor de een, een goede aanpak is kan voor
een ander averechts werken ieder vind een structurele
uitstroom het beste,
- Dit vraagt veel van de medewerkers van de gemeente die
hierin goed ondersteund moeten worden.
- Alleen van regels uitgaan is in tegenspraak met bovenstaande
- Collectieve middelen en we pleiten hier niet voor, steeds meer
wordt erkent dat de Participatiewet meer belemmeringen dan
kansen bied.
- Individuele oplossingen kunnen ook beter, sneller en goedkoper
zijn dan bijvoorbeeld de draaideur constructie waarbij je steeds
weer terug in de bijstand komt.

De kracht van inwoners en samenleving en zelfredzaamheid .
Een ieder is slechts zelfredzaam binnen zijn of haar mogelijkheden als
je deze hoger stelt geeft dat alleen maar problemen.
Inwoners moeten bereid zijn om hun problematiek structureel ,aan
te pakken.
Hierbij adviseren we van de mens uit te gaan en niet van de laagste
kosten, voor betreffende persoon moet het ook haalbaar zijn.
De Cliëntenraad ondersteund dat de financiële situatie van inwoners
geen drempel mag zijn voor het realiseren van de passende oplossing
Zo nodig naar draagkracht meebetalen kan een mogelijkheid zijn om
e.e.a. betaalbaar te houden.
Ook goede preventie en vroeg signalering kunnen helpen grotere
problemen te voorkomen.
De mensen en samenleving sterker, de veerkracht vergroten, denk
aan werk wonen en financieel heeft veel voordelen
Graag zien we uw plan van aanpak tegemoet hoe we dat gaan
realiseren en welke middelen we hiervoor gaan inzetten.
Tot slot adviseren we om inderdaad goed te letten op de grenzen van
de hulpverleners o.a mantelzorgers dat deze geen hulpbehoevende
worden door hun werk, en tijdig ondersteuning geboden wordt voor
zowel ondersteuner als hulpbehoevende.
Graag bieden we aan mee te blijven denken ten slotte geldt ook hier
samen sterker.
Graag zien we uw antwoord op dit advies tegemoet
Met vriendelijke groet
Namens de cliëntenraad participatie,
Ad Maas voorzitter

