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Geachte leden van de cliëntenraad,
Hartelijk dank voor uw bijzonder snelle en inhoudelijke reactie op het door ons voorgestelde armoedebeleid vanaf het jaar 2017. Onderstaand geven we een reactie op de door u aangedragen
punten.
De positie van ouderen
U heeft begrip voor onze keuze om extra aandacht te geven aan gezinnen met kinderen die in
armoedesituaties leven. U vraagt om in de toekomst, als daar financiële ruimte voor is, aandacht
te besteden aan oudere cliënten. Dit zullen wij zeker ter harte nemen. Gelukkig zien wij in de
afgelopen jaren weer een toenemend gebruik door ouderen met een laag inkomen van de Geldterugregeling en de Collectieve Zorgverzekering Minima. Wij hopen dat de verruiming van deze
laatste regeling in december 2016 hier verder aan zal bijdragen.
Voorlichting op scholen over voorkomen van schulden
U pleit in uw advies voor meer dan alleen voorlichting op scholen als het gaat over hoe je schulden kunt voorkomen. Wij zullen dit meenemen in ons overleg met de betrokken partijen.
Aandacht voor maatwerk in persoonlijk contact
U geeft aan dat digitalisering van de aanvraagprocedure drempelverhogend kan werken, in het
bijzonder voor laaggeletterde mensen of mensen die niet digitaal vaardig zijn. Met u onderkennen wij dit risico. Wij verwachten wel dat voor een groeiende groep dergelijke nieuwe, digitale,
mogelijkheden aantrekkelijk zijn. Daarnaast blijft het altijd mogelijk een aanvraag op papier in
te dienen of hierbij hulp te vragen.
Goede communicatie over wijzigingen
Wij onderschrijven het belang van begrijpelijke en tijdige communicatie over wijzigingen in ons
beleid. Naast overleg met maatschappelijke organisaties in Wijchen, onze website en het huisaan-huis blad Wegwijs, zullen wij zeker ook alle belanghebbenden rechtstreeks benaderen.
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Wij zullen uw advies en onze reactie hierop doorsturen naar onze raad. Zo kunnen zij deze
meewegen bij hun besluitvorming. Samen met u en andere maatschappelijke partners zullen wij
in de toekomst verder vorm geven aan ons armoedebeleid. Wij hopen dat wij met u verder in
gesprek kunnen gaan aan de gesprekstafel van onze raad donderdag 6 april.
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