Geachte heer Alderkamp, beste Hans,
Dank voor het signaal, dat er in de afspraken die we met elkaar hebben, het een en ander niet goed
zou zijn gegaan. Ik vind het belangrijk dat we hier scherp op blijven, omdat het college, de
Cliëntenraad en vooral ook de mensen voor wie we het doen, baat hebben bij een goed verlopende
advisering door de Cliëntenraad. Daarom heb ik even intern nagevraagd of het proces ook is
verlopen, zoals we dat met zijn allen willen.
De conceptbrief armoedemiddelen is in grote mate een terugblik en stand van zaken en een globale
vooruitblik naar 2021. Het armoedebeleid is eind 2019 vastgesteld en wordt nu uitgevoerd, waarbij
we de ontwikkelingen rond de coronacrisis goed in de gaten houden. Er worden in deze brief geen
besluiten aangekondigd over veranderingen die een nadelige invloed hebben op minima. Het advies
van de Cliëntenraad was bestemd voor het college en niet voor de raad. De adviezen en ideeën die
de Cliëntenraad daarin geeft, zullen zeker worden meegenomen in de verdere uitvoering. De
Cliëntenraad kan zelf besluiten om de raad te informeren over adviespunten.
Het advies van de Cliëntenraad is in de voorbereiding van de collegebrief zorgvuldig bekeken. Het
college zag daarin geen aanleiding om het concept, zoals dat aan jullie was voorgelegd, inhoudelijk
aan te passen. Dat was dus nadrukkelijk niet, omdat we de adviezen niet serieus genomen zouden
hebben, want in de beantwoording die op 22 maart aan jullie is verzonden, is het college uitgebreid
ingegaan op de adviespunten. Deze beantwoording kon echter niet eerder aan jullie verstuurd
worden, omdat het college immers eerst akkoord moest gaan met de uiteindelijke brief, waarin de
adviezen van de Cliëntenraad worden besproken.
Het is niet gebruikelijk, dat een cliënten- of adviesraad eerder geïnformeerd wordt dan de
gemeenteraad. Daarom is de beantwoording pas naar jullie verstuurd, nadat de griffie de
gelegenheid had gehad de collegebrief naar de raadsfracties te sturen. De Cliëntenraad heeft nu de
gelegenheid om een bijdrage te leveren aan de raadssessie, die gepland staat voor 31 maart 2021.
Ik betreur het, dat de indruk is ontstaan dat de adviezen van de Cliëntenraad niet serieus worden
genomen. Dat is beslist niet waar. Juist in deze coronaperiode, met alle onzekerheden, is het
belangrijk dat jullie je stem kunnen laten horen. Ik hoop en verwacht dat we de komende tijd in
goede samenspraak met elkaar de juiste dingen voor minima kunnen blijven doen. Uiteindelijk is dat
wat ons beide drijft.
Met vriendelijke groet,
Isabelle Diks, MA
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