Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Gemeentehuis Heremastate
Joure
Joure, november 2014
Betreft: Integraal Advies.
Geacht college,
De Cliëntenraad Werk en Inkomen De Friese Meren heeft onderstaande verordening
en beleidsregels behandeld in haar vergadering van 19 november 2014:
Verordening Loonkostensubsidie
Beleidsregels tegenprestatie
Beleidsregels Verordening individuele inkomenstoeslag
Beleidsregels maatwerk bestuurlijke boete
Beleidsregels alleenstaande ouders 2015
Beleidsregels krediethypotheek De Friese Meren
De Cliëntenraad heeft besloten over deze verordening en beleidsregels een integraal advies te geven.
Advies:
 Verordening Loonkostensubsidie
Wij gaan akkoord met deze verordening, met de volgende aantekeningen.
1. Verordening.
Artikel 3.1 Vaststelling loonwaarde 2e zin 2x het woord kan, 1x kan eruit.
Artikel 4.1. "en bepaalt welke methode wordt gehanteerd" : kan eruit.
2. Toelichting
Artikel 2 Vaststelling doelgroep 1e zin alinea 2 Alleen het college (i.c. het college: kan eruit)
Artikel 4 Wijze bepalen loonwaarde 2e alinea: Het systeem.....enz.
De bedoeling van het woord systeem is onduidelijk. Wordt hier bedoeld dat men in regionaal verband kiest
uit bestaande systemen of dat men een systeem gaat ontwikkelen.
Wij adviseren dit in de beleidsregels nader uit te werken c.q. te benoemen.
 Beleidsregels tegenprestatie
Wij gaan akkoord met deze verordening, met de volgende aantekeningen.
Art. 2.2 : Wij hebben moeite met het criterium van 8 uur zoals staat in artikel 2 punt 2.
Wij zijn van mening dat 8 uur vrijwilligerswerk per week wel erg veel is.
Artikel 3 punt 11: De zin is niet afgemaakt, laatste woord moet zijn: gesanctioneerd.
 Beleidsregels Verordening individuele inkomenstoeslag.
Wij gaan akkoord met deze verordening, met de volgende aantekeningen.
Wij hebben moeite met de Voorwaarden individuele inkomenstoeslag
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Deze wijken af van de verordening.
Wij adviseren de eerste alinea als volgt te redigeren:
Na wijzigen van dit artikel in artikel 36 Participatiewet kan het College op verzoek een
individuele inkomenstoeslag toekennen als de aanvrager, gelet op zijn omstandigheden:
 een langdurig laag inkomen heeft; en
 geen noemenswaardig vermogen heeft; en
 geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.
In de laatste alinea op bladzijde 3 beginnende met: “Met deze laatste groep…” een wijziging aanbrengen. Na
beoogd… toevoegen van “ te voorkomen”.
 Beleidsregels Verordening maatwerk bestuurlijke boete.
Wij gaan akkoord met deze verordening, met de volgende aantekeningen.
In het algemeen zijn wij van mening dat bij de aanvraag al bekend moet worden gemaakt wat de
consequenties zijn bij niet of onvoldoende meewerken. Wanneer bij de aanvraag niet de regels cq
voorwaarden aan de aanvrager worden medegedeeld, bijvoorbeeld in de vorm van een handboek, dan kan
de gemeente o.i. niet van verwijtbaarheid spreken.
Het is te gemakkelijk om te spreken van dat iedereen geacht wordt de regels te kennen.
Dit impliceert dat aan elke uitkeringsgerechtigde dit handboek moet worden uitgereikt en dat
veranderingen van de regels in dit handboek telkenmale moeten worden aangebracht.
 Beleidsregels alleenstaande ouders 2015
Wij gaan akkoord met deze beleidsregels met dien verstande dat er wel een aantal verbeterpunten zijn.
Artikel 2 lid 1a toevoegen na “wie hij gehuwd….de woorden: is/was….als bedoeld.............
Artikel 4 lid 2 en 3 Dagelijks Bestuur wijzigen in het College
Artikel 7 De citeertitel is fout.
 Beleidsregels krediethypotheek De Friese Meren
Wij gaan akkoord met deze beleidsregels.
Een punt van aandacht is: Artikel 1 lid e spreekt over woning, woonwagen en woonschip
Later in de beleidsregels staat niets over de uitsluiting van woonwagens.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat eventuele evaluaties voortvloeiend uit deze verordeningen en
beleidsregels ter bespreking c.q. advisering voorgelegd moeten worden aan onze rechtsopvolger de
Adviesraad Sociaal Domein.
Tevens is in bovengenoemde vergadering besproken:
TL 141111 Bijzondere bijstand: analyse veranderingen en keuzes.
Na uitvoerige bespreking en na enkele tekstuele aanpassingen hebben wij geen verdere op- of
aanmerkingen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Cliëntenraad W & I
Henk Gietema, voorzitter
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