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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 de “Eenmalige koopkracht tegemoetkoming”.
Het kabinet heeft een voorstel gedaan dat voorziet in een extraatje in de vorm van
een eenmalige koopkracht tegemoetkoming in 2014 voor mensen met een bijstandof IOAW- IAOZ en Aio uitkering en laagste inkomensgroepen in Achtkarspelen.
Een echtpaar krijgt eenmalig 100 euro, een alleenstaande ouder 90 euro en een
alleenstaande 70 euro.
De uitvoering van deze maatregel zal liggen bij de gemeente en de SVB en zal onder
andere omvatten een aanvraag bon in de krant(en).
De cliëntenraad adviseert om op de bon het retouradres van de gemeente te geven
met een antwoordnummer.
Het gaat tenslotte om een extraatje voor de minima.
De tegemoetkoming kan ook aangevraagd worden door personen met een inkomen
van ten hoogste 110 % van de op hen van toepassing zijnde bijstandsnormen.
Dit betekent dat naast de mensen met een uitkering ook werkenden met een laag
inkomen in aanmerking kunnen komen.
De cliëntenraad vraagt zich af of deze regeling ook van toepassing is op jongeren
beneden de 21 jaar die voor de wet volwassen zijn.
De voorbereidingen voor de uitvoering van deze regeling zijn in volle gang.
De cliëntenraad geeft een positief advies voor de uitvoering van deze regeling.
Zij meent echter wel dat het een hele uitdaging zal worden om de groep minima te
bereiken die niet in het bestand van de gemeente als zodanig staan vermeld.
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Zij adviseert de uitvoerenden om gebruik te maken van “ het repeterende effect” in
de voorlichting over het aanvragen van de tegemoetkoming.
Voorts adviseert zij met nadruk om in de voorlichtingscampagne juist voor deze
onbekende groep het klip-klaar duidelijk aan te geven om welke inkomens het gaat.
‘110% van de geldende bijstandsnorm…’ kan overkomen alsof er eerst een
ingewikkelde rekensom moet worden gemaakt alvorens duidelijk is om welke
inkomens het gaat.
De cliëntenraad wil begin volgend jaar graag in een evaluatie horen of de
doelgroepen zijn bereikt.

Wij zien uw schriftelijke besluit op dit advies graag tegemoet.

Vriendelijke groet,
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