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Projectteam Toekomst met Perspectief zet de Cliëntenraad Werk en Inkomen
buitenspel bij de ontwikkeling van het Armoedebeleid

.
Geacht college, geachte mevrouw Diks,
De Cliëntenraad is zowel bij de totstandkoming van “De uitgangspunten van Toekomst met
Perspectief”, ”Inzet armoedemiddelen 2020”, als bij het “Volledig overzicht van Toekomst met
Perspectief” niet betrokken door het Projectteam Toekomst met Perspectief .
Dit is in strijd met de taakstelling van de Cliëntenraad, zoals vastgelegd in de verordening
Clientenraad 2015. In artikel 13 staat duidelijk omschreven dat de Cliëntenraad geraadpleegd wordt
en aan haar advies gevraagd wordt over de beleidsplannen en beleidsvoornemens die grote gevolgen
hebben voor de positie en/of bejegening van cliënten.
De Cliëntenraad heeft het college al eerder er op gewezen dat het Projectteam Toekomst met
Perspectief de Cliëntenraad in een zeer laat stadium of achteraf met voldongen feiten confronteert.
De Cliëntenraad voelt zich door deze handelswijze belemmert in haar taak en voelt zich door dit
Projectteam niet serieus genomen.
Wij blijken volgens het Projectteam slechts één van de vele gesprekpartners van de gemeente te zijn.
Dit in plaats van ons, als een door het college benoemd adviesorgaan van ervaringsdeskundig , die de
belangen van de duizenden cliënten die afhankelijk zijn de regelingen van de Participatiewet, het
Minima- en Armoedebeleid , in het voorstadium van beleidsontwikkeling te betrekken.
De Cliëntenraad constateert dat tijdens overlegmomenten met leden van het Projectteam nauwelijks
wordt ingegaan op ervaringen die CR-leden inbrengen en dat suggesties veelal negatief worden
beoordeeld. We constateren dat de houding van de leden van het projectteam is 'van bovenaf
moeten overleggen met de CR'. In het overleg wordt niet de samenwerking gezocht.
Maar worden conflictsituaties gecreëerd . Onderstaande uitspraak van een projectteamlid is dan ook
tekenend.
Bij het laatste overlegmoment met het Projectteam van 9 september jongstleden heeft een
vertegenwoordigster van het Projectteam de Cliëntenraad laten weten dat er geen reden is om de
Cliëntenraad in een vroeg stadium bij de beleidsontwikkeling van het Armoedebeleid te betrekken
aangezien de Cliëntenraad alleen over de Participatiewet gaat en het Armoedebeleid daar niet onder
valt. En dien tengevolge niet in de portefeuille van de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad vindt het onwenselijk dat zij steeds in een laat stadium door het Projectteam wordt
geraadpleegd en hoopt daarom van het college te vernemen welke rol zij ziet weggelegd voor de
Cliëntenraad binnen de ontwikkeling van het gehele terrein van het Armoedebeleid en de uitvoering
daarvan.
Uw schriftelijke reactie zien wij graag op korte termijn tegemoet,
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