Aan mevrouw Alice Uineken

Onderwerp: advies Meerjaren Beleidskaders Participatie 2015
Emmen, 17 december 2014
Geachte Mevrouw Uineken,

Graag wil de Clientenraad ingaan op uw verzoek om voor d.d. 18 december 2014
advies te geven t.a.v. de nota Meerjaren Beleidskaders . Gezien de onderbezetting
van de Cliëntenraad mag de Cliëntenraad officieel volgens Verordening
Cliëntenparticipatie geen advies geven over de boven genoemde nota. Vandaar dat
de Cliëntenraad dan ook geen advies zal sturen naar College van B&W. De
Cliëntenraad verzoekt dan ook bij de presentatie van de nota Meerjaren
Beleidskaders het College hier van in kennis te stellen.
De cliëntenraad is dan ook van mening dat we ons in hoofdlijnen goed kunnen
vinden in de voorstellen zoals in de nota wordt verwoord.
De Cliëntenraad wil wel graag van de gelegenheid gebruik maken om een aantal
opmerkingen te maken over de nota Meerjaren Beleidskaders.
Ten eerste: algemene indruk van de nota Meerjaren Beleidskaders: de Cliëntenraad
erkent de intentie van het College om kaders te stellen, maar het College legt de lat
erg hoog. De Cliëntenraad vindt dan ook de nota Meerjaren Beleidskaders een
ambitieus plan. Ook het tijdsbestek waar Cliëntenraad advies geeft erg krap is.

Ten tweede: de Cliëntenraad vindt het jammer dat over betreffende nota advies
wordt gevraagd, terwijl de nota niet volledig is.

Ten derde: Ken-je-klant.
Advies: de Cliëntenraad beaamt: leer je klant goed kennen.Uit veel signalen van
mensen uit de Wwb blijkt dat de mensen niet weten wie hun contactpersoon of
klantmanager is. Juist hier kan je een vertrouwensband mee kweken.

Ten vierde: Optimale inzet SRI.
De Cliëntenraad maakt zich ernstige zorgen over de inzet van Sociaal Return, over
het feit dat er geen verdringing gaat plaats vinden op de arbeidsmarkt.

Ten vijfde: Mensen leveren een tegenprestatie.
De Cliëntenraad begreep dat de uitvoering van de tegenprestatie niet in deze nota
wordt vast gelegd maar in de beleidsregels. De Cliëntenraad wil het College toch
graag een aantal speerpunten meegeven:
De duur van de tegenprestatie.
De max.uren van de tegenprestatie.
De voorwaarden waar een tegenprestatie aan moet voldoen.
De eventuele risico's die de tegenprestatie met zich mee brengt, omdat de
vrijwilligersverzekering niet alles dekt met schade. Stel de mensen op de hoogte van
deze risico's

Ten Zesde: De Cliëntenraad mist uiteraard de financiën m.b.t. de tegenprestatie.

De Cliëntenraad hoopt dan op een verdere vruchtbare samenwerking. De
Cliëntenraad zal de komende maanden proberen dan weer op volle sterkte te zijn,
zodat we officieel het College weer mogen adviseren.
We gaan er van uit dat ons vervolgens wederom gevraagd wordt u nader te
adviseren.
Met vriendelijke groet,
Namens de Cliëntenraad WWB
G.T.Sulmann

