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Aan het College van B&W

Geacht College,

De cliëntenraad WWB is tot het volgende standpunt gekomen met betrekking tot
een gevraagd advies over ‘Afstemmings- en fraudeverordening Participatiewet
en IOAW’.
Met ingang van 2015 treedt de Participatiewet in werking. Via de WWB
Maatregelen worden hier ten opzichte van de huidige WWB een aantal
veranderingen in aangebracht.
Ten aanzien van de handhaving spitsen de wijzigingen zich met name toe op een
aanscherping van de arbeidsverplichtingen en een verzwaring van de afstemming
bij een schending daarvan.
De regering vindt: Wie een uitkering heeft, maar kan werken, moet dat ook
doen. Dat is geen keuze maar een verplichting.
Het komt nog te vaak voor dat iemand best kan werken en er ook een baan
beschikbaar is, maar dat die persoon toch niet aan het werk gaat. De regering
wil dat er meer aandacht komt voor de arbeidsverplichting.
In de ‘Afstemmings-en fraudeverordening’ wordt vastgelegd wat deze
verplichtingen zijn en wat de gevolgen zijn als iemand zich niet aan de
verplichtingen houdt.
De gemeente gaat echter ook kijken naar de persoonlijke omstandigheden van
iemand bij het opleggen van de regels.
Door de aanscherping van de arbeidsverplichting binnen de Participatiewet en de
IOAW krijgt de gemeente er steeds meer verantwoordelijkheden bij.
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Er zijn een aantal zaken die de cliëntenraad naar voren wil brengen mbt de
verordening.
1. De cliëntenraad vindt het heel belangrijk dat de burger goed wordt
geïnformeerd. Een boekje zou wel fijn zijn.
2. De cliëntenraad wil er op wijzen dat opsporing van bijstandsfraude een
kerntaak van de gemeente is en daarom niet mag worden uitbesteed aan
een commercieel bedrijf.
3. De cliëntenraad wil u er op wijzen dat een verlaging van inkomen,
als iemand niet aan de wettelijke arbeidsverplichtingen voldoet, de kans
vergroot dat er (nog meer ) maatschappelijke problemen ontstaan.
(schuldhulp, huisuitzetting etc).
4. De cliëntenraad vraagt zich af of het niet beter is de IOAZ onder te
brengen bij de gemeente Achtkarspelen.
Nu is de IOAZ ondergebracht bij Bureau Zelfstandigen Fryslân, dat zijn
eigen afstemmingsbeleid kent.
5. Artikel 8 van de verordening vermeldt dat er een korting toegepast kan
worden van 20%..... als iemand niet voldoet aan de verplichting een
medische behandeling te ondergaan……
De cliëntenraad zou graag zien dat de bewoordingen hier iets duidelijker
worden gekozen en met kaders aangegeven. Zowel in het belang van de
uitvoerders van deze maatregel als voor de cliënt.
Er moet voorkomen worden dat er sprake kan zijn van ‘overschrijding van
de onschendbaarheid van het lichaam’.
6. De cliëntenraad zou graag zien dat uitkeringsgerechtigden meer gewezen
worden op het positieve effect, als ze uit eigen beweging ( dus zonder dat
in het kader van de handhaving daarop is aangedrongen) verwijtbaar
gedrag zoveel mogelijk herstellen. Zo houdt de cliënt de regie over zijn
eigen leven.
De cliëntenraad WWB begrijpt dat deze verordening nodig is en steunt deze ook
met inachtneming van bovengenoemde punten.
Ze vindt echter dat de gemeente te weinig gebruik maakt van de ruimte om
cliënten ‘verwijtbaarheid’ zelf te laten herstellen. In de Afstemmings- en
fraudeverordening wordt summier melding gemaakt van een dergelijk optie. De
cliëntenraad zou graag zien dat dit op grotere schaal wordt aangemoedigd door
de gemeente.
Wij zien uw schriftelijke reactie op dit advies graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de Cliëntenraad Werk & Inkomen Achtkarspelen i.o. (CR-Acht)

J.A. Klijnstra (voorzitter)

A. Hofstra (secretaris )
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