Leden van de Drechtraad,
Portefeuillehouder Sociaal / Werk, de heer E van de Burgt,
Directeur Sociale Dienst Drechtsteden, mevr Y.S.M. Bieshaar.

Dordrecht, 28 augustus 2014.

Betreft: adviesaanvraag Invoering Participatiewet

Beste heer, mevrouw,
Onlangs ontvingen wij uw adviesaanvraag over de invoer van de lang verwachte
Participatiewet.
Binnen de Cliëntenraad is hierover op verschillende momenten uitgebreid gesproken,
daarnaast zijn wij hierover uitgebreid geïnformeerd door o.a. de SDD.
Voor wat betreft de beïnvloedbare aspecten in het beleid adviseren wij u nog het volgende
(hierbij is het ‘voorstel voor het Drechstedenbestuur 4 september’ als leidraad benut):
Ad 1. Positief.
Ad 2. Er is voorgesteld om alleen voor de mensen die voor 50% of meer loonwaarde kan
wordt toegekend een loonkostensubsidie toe te kennen. Natuurlijk is dat percentage arbitrair
en ontstaan er grensgevallen. Gelet op de huidige lastige arbeidsmarkt adviseren u daarom
de motivatie van de kandidaten uitdrukkelijk mee te wegen, opdat ook de meest
gemotiveerden hiervoor in aanmerking komen.
Ad 3. Positief. Hierbij adviseren wij u de termijnen af te stemmen op de termijnen die door
DUO worden gehanteerd. Zij kent immers geen maandelijks termijnen.
Ad 4. Positief.
Ad 5 tot en met 8. We onderschrijven het voorstel waarin nadrukkelijker ook naar de
achtergrond van de fout wordt gekeken en de evt. sanctie daarop wordt afgestemd.
Ad 9 tot en met 11. Positief.
Ad 12. Het invoeren van een tegenprestatie wordt vooralsnog niet ingevoerd. Desalniettemin
ondersteunen we wel uw ambitie om mensen te stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen
en daarvoor ook de vrijwilligersbonus voor te gebruiken.
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Ad 13. We ondersteunen het beleid om de voorwaarden voor het Persoonlijk Minimabudget
zo aan te scherpen dat het voldoet aan de eisen van het Rijk, terwijl tegelijkertijd wordt
gewerkt aan een maximaal bereik van de regeling binnen de Drechtsteden.
Ad 14 tot en met 18. Niet relevant voor de advisering.
In algemene zin zullen de wijzigingen voor veel inwoners grote gevolgen kunnen hebben.
We ondersteunen daarom uw beleid om ook alle mogelijke communicatiemiddelen te
gebruiken om de wijzigingen bekend te maken.
We zijn wensen u veel succes met de verdere voorbereiding en uitvoering van de
Participatiewet.

Met vriendelijk groet,

William Nederpelt
Voorzitter
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