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‘s-Hertogenbosch, 2 januari 2017
Onderwerp:
Opmerkingen vanuit de cliëntenraad participatiewet ten aanzien van de opgestelde
beleidsregels ‘Verlaging uitkering en kostendelersnorm participatiewet’.
Geacht College,
De cliëntenraad waardeert de zorgvuldigheid die de gemeente bij deze thematiek betracht en is
van mening dat geschetste regels recht doen aan de Bossche burger binnen het kader van
wetgeving en jurisprudentie.
Op twee punten heeft de cliëntenraad nog vragen, deze betreffen:




Artikel 10, lid 1, waar het begrip ‘tijdelijk verblijf’, niet nader wordt gespecificeerd. De aan
ons mondeling doorgegeven termijnen van twee maal drie maanden zijn weliswaar duidelijk,
maar criteria voor de eventuele periode daarna, worden niet geschetst. De cliëntenraad
vraagt zich af of dit niet kan leiden tot willekeur en rechtsongelijkheid.
Artikel 11. Hier lijkt sprake van een omgekeerde bewijslast, terwijl binnen civiele procedures
het uitgangspunt geldt: Wie stelt moet bewijzen. De cliëntenraad vraagt zich af of dit
uitgangspunt, in deze, terzijde wordt geschoven en of, gezien de machtsverhouding en
grote verschillen in kennis en mogelijkheden tussen de gemeentelijke overheid en burger,
de bewijslast redelijkerwijs bij die burger gelegd kan worden.

Wij begrijpen dat ook ’s-Hertogenbosch zich moet houden aan wet- en regelgeving, vanuit Den
Haag opgelegd, maar wij willen desondanks een oproep doen. Dat de gemeente haar invloed
wil uitoefenen dat wanneer er aantoonbaar sprake is van mantelzorg de kostendelersnorm niet
gehanteerd wordt. Wij menen dat hier draagvlak voor gevonden kan worden omdat deze
medemenselijke zorg niet financieel gestraft mag worden. Tevens werkt deze regel stopzetten
van deze mantelzorg in de hand waardoor duurdere professionele zorg noodzakelijk wordt.
Graag vernemen wij uw antwoord op de hierboven beschreven vragen.
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