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Onderwerp: advies over “Plan van Aanpak maatregelen terugdringen tekort BUIG”
Geacht College,
Op 19 mei jl. heeft de Cliëntenraad Participatiewet uw “Plan van Aanpak maatregelen
terugdringen tekort BUIG” besproken. Uw medewerker Harry Hoogland heeft tekst en uitleg
gegeven van deze nota (v13) zodat onze raad haar oordeel kon vormen.
Ons advies verwoorden wij op hoofdlijnen.
In de bijlage gaan wij in op enkele details van uw Plan van Aanpak.
Wij begrijpen dat er tekorten ontstaan door het nieuwe verdeelmodel. De keuzes die u maakt
om het tekort terug te dringen zullen onzes inziens echter niet de resultaten behalen die
worden beoogd, kwantitatief noch kwalitatief, en zullen veel schade berokkenen bij onze
cliënten.
De door u geschetste groei van het WWB bestandsvolume en de afname van
werkgelegenheid maken dat de beoogde vermindering van de instroom en vergroting van de
uitstroom niet realistisch is.
U investeert in aanscherping van controle op rechtmatigheid van de uitkeringen aan mensen
in de bijstand en op rechtmatigheid en doelmatigheid in het proces van instroom en uitstroom
van mensen in en uit een uitkering. Deze controle en aanscherping stelt u duidelijk en te vaak
boven kwaliteit van dienstverlening en zorgplicht. Dit versterkt bovendien het ongewenste
neveneffect van stigmatisering, zo niet criminalisering van uitkeringsgerechtigden en
aanvragers van een uitkering.
Het Plan van Aanpak richt zich uitsluitend op terugdringen van financiële tekorten ten koste
van de meest zwakkeren in onze samenleving en vertoont geen creatieve verkenningen.
Ons advies:
Wij willen graag een appèl op u doen om uit te gaan van realiteitszin waarin duidelijk is dat er
onvoldoende werk is voor iedereen en het ontvangen van een uitkering veiligheid en
zekerheid biedt.
Vanuit deze realiteitszin willen wij graag meedenken aan creatieve oplossingen om te komen
tot een samenleving in 's-Hertogenbosch die recht doet aan iedere inwoner en zeker de meest
kwetsbaarste burgers.
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Bijlage bij advies over “Plan van Aanpak maatregelen terugdringen tekort BUIG”
In algemene zin hebben wij ons advies gegeven in de brief van 26 mei 2015.
In deze bijlage bij deze brief geven wij reacties op enkele punten uit dit Plan van Aanpak.
Wij beperken ons tot de voorgenomen maatregelen in paragraaf 6.
6.2.
verdere aanscherping (her)controle rechtmatigheid zittend bestand
U geeft zelf aan dat na de rechtmatigheidscontrole slechts bij uitzondering de uitkering moest
worden aangepast en het bestand rechtmatig op orde is.
Verdere controle, zoals uw voorgestelde pilot, raden wij daarom ook af; de resultaten daarvan
wegen niet op tegen de last die onze cliënten ervaren.
6.3.
verdere aanscherping doel- en rechtmatigheid van het poortproces
Alle maatregelen van 6.3.1. t/m 6.3.4 beloven een opbrengst die niet geloofwaardig is.
Bovendien hebben wij grote zorgen over de wijze van uitvoering van deze maatregelen.
Bijvoorbeeld: u wil jongeren een zo hoog mogelijke startkwalificatie laten behalen en bij het
(kunnen) volgen van scholing uitsluiten voor recht op bijstand. De “daargelaten
uitzonderingen” worden evenwel straks in de uitvoering van deze maatregel de graadmeter of
deze maatregel ook daadwerkelijk humaan wordt uitgevoerd.
Als ervan wordt uitgegaan dat enkel “de mogelijkheid bestaat om terug te gaan naar school”
voldoende kan zijn om de uitkering stop te zetten, maken wij ons zorgen of maatwerk
daadwerkelijk wordt toegepast.
6.4.
verdere aanscherping doelmatigheid zittend bestand
Alle maatregelen van 6.4.1. t/m 6.4.5 zijn gericht op uitstroom naar werk dat er niet is: u
schrijft in paragraaf 6 zelf dat er regionaal 3000 vacatures zijn met een regionaal aanbod van
30.000 werkzoekenden. Investeren in meer flexbanen, een lik op stuk benadering voor nietwillers, enz. enz. zal weinig of geen resultaat boeken, en raden wij derhalve af.
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