Postadres:

De Flier 38-23
6605 ZS Wijchen
E-mailadres: cpwijchen@gmail.com

Aan:
College van burgemeester en wethouders gemeente Wijchen
Kopie: Dhr. H. van Nijnatten, Mevr. L.Bolhuis
Van:
Cliëntenraad Participatiewet Wijchen
Betreft: Gevraagd advies Beslisnota Armoedebeleid 2017
Datum: 29 maart 2017

Geacht college,
De CPW is bij de voorbereiding van deze beslisnota verschillende malen in de gelegenheid
gesteld mee te denken en te praten over het beleid t.a.v. armoede, dat de gemeente
voornemens is in 2017 in te voeren.
De CPW was aanwezig bij de bespreking van het armoedebeleid met externe partijen op 19
oktober 2016, en bij de vergaderingen van 13 december 2016 en 24 januari 2017 was
mevrouw L.Bolhuis aanwezig ter bespreking van de plannen.
Een aantal door ons gemaakte opmerkingen en naar voren gebrachte aandachtspunten zijn
reeds verwerkt in de definitieve versie.
De CPW heeft begrip voor het kiezen voor gezinnen met kinderen die in armoedesituaties
leven en spreekt zijn waardering uit voor de nota als geheel.
Mocht er in de nabije toekomst wederom extra budget beschikbaar gesteld worden, dan
vragen wij uw aandacht voor de oudere cliënten.
De CPW is erg ingenomen met het in de kanttekening 2.1. vermelde: uitvoering door
professionals biedt meer garanties voor kwaliteit en continuïteit.
Met het stuk kunnen wij dan ook in het algemeen instemmen, maar vragen op enkele punten
alsnog uw aandacht:
3.1. De intensievere voorlichting op scholen zou naar de mening van de CPW ook moeten
inhouden het zelfstandig leren nadenken over het in balans brengen/houden van inkomsten en
uitgaven. Iets leren houdt méér in dan er voorlichting over krijgen!
6.1. De CPW vraagt aandacht voor mensen die niet digitaal vaardig zijn en mensen die
laaggeletterd zijn. Digitalisering kan vereenvoudigend werken, maar ook drempelverhogend.
Persoonlijk contact moet te allen tijde mogelijk blijven. Daar in eerdere beleidsstukken
aangaande het minima-beleid steeds sprake was van maatwerk vraagt de CPW hier speciaal
op te letten: digitalisering en maatwerk gaan niet altijd samen!

Nieuw of gewijzigd beleid moet ook onmiddellijk op de gemeentelijke website verwerkt
worden in begrijpelijke taal. De CPW is van mening dat alle veranderingen die deze nota met
zich mee brengt behalve via de gemeentelijke website ook rechtstreeks aan belanghebbenden
kenbaar gemaakt moet worden.

Met vriendelijke groet,
namens de CPW,

Anna Verlouw- Eltink
voorzitter a.i.

