
Opzetje voor Ellen 

Hallo, mijn naam is Ellen de Boer. Ik ga een toelichting geven over het jaarverslag 2021 van de 

Cliëntenraad Werk en Inkomen 

Als het goed is heeft een ieder een exemplaar gekregen. 

Het lijkt me goed om te beginnen met te vertellen wat de CR precies doet. In het kort komt het er 

op neer dat wij adviezen opstellen voor zowel nieuw beleid als bij veranderingen van bestaand 

beleid.  

Beleidsveranderingen of nieuw beleid dat gaat over werk, participatie, inkomen, minima, armoede 

of schuldhulpverlening hoort eerst langs de CR te gaan. Belangrijk is dat dit tijdig gebeurd zodat de 

CR zich in dat onderwerp kan verdiepen en de voor- en nadelen tegen elkaar kan afwegen. Alleen op 

die manier kunnen wij tot een gedegen advies komen. 

Om tot een goed advies te komen nodigen wij geregeld ambtenaren uit voor toelichting op de 

plannen. Op het jaarverslag is een lijst opgenomen met welke ambtenaren wij gesprekken hebben 

gehad het afgelopen jaar.  

Af en toe komen er onderwerpen voorbij die niet zijn ingebracht door beleidsmakers maar waar de 

CR zich zorgen om maakt. Het meest recente voorbeeld hiervan is de prijsstijging van gas. Het CR 

heeft daarop gereageerd door in november 2021 een verzoek tot agendering over dit onderwerp bij 

de gemeente gedaan. De prijzen stijgen nog steeds en is het afwachten of de geboden hulp 

voldoende zal zijn. Uiteraard blijft de CR de vinger aan de pols houden. 

Vergaderen doen we ook regelmatig met de directeur van de inkomensdienstverlening. Vragen over 

beleid kunnen we tijdens deze vergaderingen inbrengen. Ook worden we op de hoogte gebracht of 

er veranderingen in beleid of nieuw beleid te verwachten valt. Zodra wij weten wat de bedoeling is, 

welke kant ze op willen kunnen we ons er alvast op voorbereiden. Ook zijn er in 2021 vergaderingen 

geweest met de wethouders Diks en Bloemhoff en zijn we in november naar de bijeenkomst 

geweest die door wethouder Diks was georganiseerd in de Oosterpoort. Hier werden we 

geïntroduceerd in het nieuw opgezette en omstreden project SIEX.  

Zoals te zien is in het jaarverslag onder het kopje Adviezen dat de CR adviseert over uiteenlopende 

zaken. Er is één keer een tussentijds advies geschreven, voor het Werk- en Ontwikkelprogramma 

2022-2025. Het is voor de CR niet gebruikelijk om tussentijdse adviezen te schrijven, dit doen we 

alleen wanneer de betreffende documenten te laat bij ons binnen komen en er te weinig tijd is om 

een gedegen advies te schrijven. Voor ons als vrijwilligers die deze werkzaamheden naast onze 

andere dagelijkse bezigheden doen is het belangrijk dat wij tijd krijgen om met elkaar te kunnen 

overleggen en tot een advies kunnen komen. Ondanks dat het vaker voorgevallen is dat documenten 

te laat zijn binnengekomen is het ons over het algemeen toch gelukt om er een definitief advies voor 

te schrijven.  

De CR komt op voor de belangen van de minima. Er zijn een aantal onderwerpen in ons pakket, 

waaronder bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van de Huishoudelijke Hulp, waar ook de ASDG zich 

mee bezig houdt. ASDG staat voor Adviesgroep Sociaal Domein Groningen. Daar waar er raakvlakken 

zijn overleggen de ASDG en de CR met elkaar. Ook onderhouden we contact met de Voedselbank 

die behalve cliënten voorziet van voedselpakketten, zich ook met armoede bezighoudt. Op die 

manier bundelen we onze krachten om voor de minima op te komen. 

 



Op het jaarverslag staan ook de contactgegevens, als er raadsleden zijn die meer over de CR willen 

weten of de CR over onderwerpen wil bijpraten weet dan dat u van harte welkom bent! 

Dank voor de aandacht! 

 

 

 


