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Geacht College,  

 

Naar aanleiding van het verzoek op 29 september per e-mail om te reageren op ‘18-0010111 Beleidsregels 

bijzondere bijstand 2019’ stuur ik u hierbij de reactie van de Adviesraad. Op 6 november 2018 heeft mevrouw Van 

der Kluit de stukken toegelicht en is de Adviesraad in de gelegenheid geweest om vragen te stellen. Tevens was de 

voorzitter van de Cliëntenraad aanwezig bij deze vergadering en hebben de leden kennisgenomen van de op- en 

aanmerkingen van de Cliëntenraad.  

 

De Adviesraad adviseert positief op de documenten genaamd ‘18-0010111 Beleidsregels bijzondere bijstand 2019’ 

met inachtneming van onderstaande aandachtspunten. 

 

Om vast te kunnen stellen of de zorgen van de Cliëntenraad (zie bijlage) terecht zijn, dient een heldere en jaar op 

jaar vergelijkbare financiële rapportage te worden opgeleverd. Bij eerdere verzoeken om een dergelijke rapportage 

bleek dat op dit moment een voor vergelijking geschikte rapportage niet of nauwelijks beschikbaar was. Bovenop 

deze financiële informatie ziet de Adviesraad ook uit naar de beloofde rapportage aan de Cliëntenraad. 

 

Op basis van de toelichting op artikel 6 lid 2 merkt de Adviesraad nog op dat er wel sprake is van een alternatief voor 

wat betreft de vervallen regeling CER, maar niet voor de Wtcg regeling. Als vervanging hiervoor wordt, zoals elders 

in de stukken meermalen gesteld, gewerkt aan een zogenaamde regeling medische meerkosten. Om te voorkomen 

dat op grond van het gestelde in de toelichting de invoering van een regeling medische meerkosten onderuit wordt 

gehaald zou dit in de toelichting geschrapt moeten worden. 

 

Mocht het bovenstaande om een mondelinge toelichting vragen dan is de Adviesraad graag bereid met u hierover, 

vooraf aan de beantwoording, van gedachten te wisselen en met u in gesprek te gaan. Contact met de adviesraad 

verloopt via mevrouw E. Donker (adviesraadsociaaldomein@krimpenerwaard.nl). 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard,      

 
J.W.A. van Riet, Voorzitter 
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