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Aan het College van B & W
Geacht College,
De gemeente heeft de Cliëntenraad Werk & Inkomen gevraagd advies te geven
over de Verordening Kansregeling.
Vanaf 1 januari 2015 kennen we in Achtkarspelen de Individuele
Inkomenstoeslag Participatiewet. In het vastgestelde armoedebeleid
2015-2018 “Iedereen van Waarde”werd al gesproken over de bedoeling om deze
maatregel om te buigen tot een instrument met het doel de belanghebbende
aanvragers te activeren.
In oorsprong was de Langdurigheidstoeslag bedoeld als een tegemoetkoming bij
een langdurig laag inkomen zonder zicht op verbetering. Het was een passieve
regeling. Voldeed je aan de norm dan kwam je in aanmerking voor de
tegemoetkoming. Er werd vanuit gegaan dat de aanvrager van zijn inkomen
geen geld kon reserveren voor onvoorziene uitgaven en dergelijke.
De regeling is nu echter omgebogen en dient tevens ‘ter stimulering van burgers
die naar vermogen en met gebruikmaking van hun krachten en bekwaamheden
in de samenleving meedoen’. Dat kan op diverse manier gebeuren.
De criteria zijn vastgelegd in de Verordening Kansregeling.
Enige opmerkingen van de kant van de Cliëntenraad van Werk & Inkomen.


We waarderen het dat de gemeente Achtkarspelen uit gaat van individuele
situaties. Het niet deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren kan
verschillende oorzaken hebben. Soms gaat het om vastgeroeste
gewoontes die moeilijk te doorbreken zijn en soms is het een onvermogen
met een trieste achtergrond. We waarderen het dat laatst genoemde
burgers ook een kans maken om in aanmerking te komen voor de
Kansregeling.



Over de bovengrenzen van mogelijkheden hadden we een aantal vragen
die door de beleidsmedewerker naar tevredenheid zijn beantwoord en
waar nodig verwerkt in de toelichting van de Verordening Kansregeling.
Het betreft de maximale mogelijkheden voor naar vermogen actieve en
participerende burgers.
Een burger die een forfaitaire vergoeding krijgt voor zijn vrijwilligerswerk
kan om deze reden niet in aanmerking komen voor de Kansregeling.
Verricht de burger daarnaast andere diensten die wel voldoen aan de
criteria voor de Kansregeling, bijvoorbeeld mantelzorg, dan kan hij
hiervoor wel in aanmerking komen voor de regeling naast de forfaitaire
vergoeding.
Dit is goed nieuws voor burgers die wel willen werken op de reguliere
arbeidsmarkt, maar niet kunnen. Burgers die zich in een zeer slechte
positie bevinden ten opzichte van de arbeidsmarkt en wiens kans op
verbetering zeer gering is.



Bewijsbare onkosten die worden gemaakt door de burger tijdens het
uitvoeren van zijn vrijwilligerswerk en die niet door de achterliggende
instelling/vereniging etc worden vergoed, kunnen wellicht vergoed worden
uit het budget voor re-integratie.

De Cliëntenraad Werk & Inkomen in samenwerking met de werkgroep
Participatie Achtkarspelen gaat akkoord met de Verordening Kansregeling.
Wij zien uw schriftelijk besluit over dit advies graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de Cliëntenraad Werk & Inkomen Achtkarspelen CR-Acht
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