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Geacht College, 
 
 
 
De Cliëntenraad Participatiewet heeft het verzoek gekregen om een advies uit te brengen over het 3-D-beleidsplan en 
de Integrale Verordening. Gedurende langere tijd is dit onderwerp terug gekomen binnen de vergaderingen, een eerste 
toelichting vond plaats in de vergadering van september 2019 door mevr. Van der Arend en dhr. Den Otter. Daarna 
zijn er verschillende momenten geweest van tussentijdse input, zoals bij de beeldvormende vergaderingen van februari 
en mei. 
 
Als eerste wil de cliëntenraad de opmerking maken dat de input die tussentijds is gegeven, niet direct of herkenbaar 
terug te lezen is in het uiteindelijke stuk. De cliëntenraad heeft herhaaldelijk gevraagd om helder taalgebruik, maar het 
blijft voor de burger een lastig leesbaar stuk. Op 14 juli kwam het verzoek om mee te lezen op taalgebruik en lay-out, 
maar in de zomerperiode zijn de leden lastig bereikbaar en wordt er niet vergaderd, waardoor het niet mogelijk was 
om binnen de gevraagde termijn van één week te reageren.. 
Naar aanleiding van de beeldvormende vergadering van februari heeft de cliëntenraad eind maart op papier een aantal 
aanbevelingen verstuurd waarop pas half juli een schriftelijke reactie van de gemeente is ontvangen en voor de beeld-
vormende vergadering van mei is een stuk door ons opgesteld bij de kernwaarden en ambities, maar ook deze input 
is voor ons als leden van de cliëntenraad niet herkenbaar terug te vinden. 
 
Voor de doelgroep van de Cliëntenraad Participatiewet zijn de woorden ‘zelfredzaamheid’, ‘eigen regie’ en ‘maatwerk’ 
belangrijke sleutelwoorden in het beleidsstuk. Wij vinden het heel belangrijk dat er een meer heldere definitie komt 
van die sleutelwoorden, zodat het voor de inwoners duidelijk is wat dat inhoudt en er voor de uitvoerende ambtenaren 
vaste kaders zijn. Er bestaat namelijk een risico dat de wijkteammedewerker (de gemeentemedewerker) hier een 
bepaald beeld (visie) van heeft en daardoor burgers kan overvragen. In de verordening is dit allemaal heel vaag en op 
meerdere manieren uitlegbaar. Graag een meer concrete invulling van deze termen en duidelijkheid over wanneer 
iemands zelfredzaamheid onvoldoende zal zijn.  
Voor de burgers voelt een gebrekkige uitleg van de term maatwerk alsof er met verschillende maten gemeten wordt, 
alsof op gelijke vragen verschillende antwoorden mogelijk zijn en alsof een oneerlijke ongelijke behandeling gerecht-
vaardigd kan worden door de term ‘maatwerk’ te gebruiken. 
 
In het stuk staat beschreven dat de gemeente de cliënt op weg helpt naar zelfredzaamheid of bij het vinden van arbeid. 
Hierin ontstaan soms fricties, omdat uitgegaan wordt van verschillende werelden en (on)mogelijkheden. Zo betekent  
zelfredzaamheid volgens ons vooral: het zelf om kunnen gaan met de eigen positie en het in kunnen zetten op het 
verbeteren van die positie, bijvoorbeeld in de weg naar een ondersteuning of uitkering. Het is immers zo dat een deel 
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van onze doelgroep door persoonlijke omstandigheden nooit de weg naar betaald werk zal vinden, maar ook niet 
onder andere maatschappelijke regelingen valt. 
Het eerst aan moeten kloppen bij vrienden en familie om een eventueel probleem op te lossen, levert de client juist 
veel meer stress en problemen op. Dit is geen zelfredzaamheid meer, maar het maakt een grotere afhankelijkheid en 
het geeft het gevoel met de billen bloot te moeten gaan, in dit geval naar naaste familie en vrienden. Dat maakt de 
positie van een cliënt binnen de sociale groep van familie of vrienden minder gelijkwaardig. 
 
Aankloppend bij de gemeente levert een hoeveelheid bureaucratie op, waar ook niet iedereen doorheen kan prikken 
of door kan pakken. Een voorbeeld: Een client had op grond van een medische aandoening een speciale matras nodig, 
die echter behoorlijk duurder was dan de matrassen van Leen Bakker of Ikea. Daarom werd een beroep gedaan op 
de Bijzondere Bijstand. Na overleg met de ambtenaar/wijkteamconsulent bleek een medische keuring nodig te zijn. 
De  client begaf zich naar de arts, gaf zich daar letterlijk en figuurlijk bloot en kreeg van de arts -gelukkig- de bevestiging 
dat dit nieuwe matras zeer en hard nodig was. Echter… het advies werd door de gemeente niet overgenomen en de 
hulpvraag werd dan ook afgewezen. 
 
De cliëntenraad zou ook graag iets kwijt willen over de voorlichtingsfunctie van de gemeente. Hierover wordt in het 3-
D-beleidsplan niets geschreven. Er staat wél beschreven welke rechten en plichten er zijn voor de cliënt, maar een-
zelfde opsomming ten aanzien van de gemeente ontbreekt. 
Zo zou opgenomen kunnen worden dat nieuwe cliënten bij een eerste bezoek door de consulent van het wijkteam 
altijd worden voorgelicht over voorzieningen, zoals de Voedselbank en het bestaan van een cliëntenraad. Waarom 
worden cliënten niet gewezen op de mogelijkheid om het eigen risico voor de ziektekosten mee te verzekeren? Juist 
met goede voorlichting bevorder je zelfredzaamheid. 
 
De website van de gemeente is een zoekplaatje waarover door vele gebruikers al heel lang wordt geklaagd. Ook de 
Cliëntenraad Participatiewet heeft in meerdere stukken en overleggen bij de gemeente aangegeven dat belangrijke 
informatie lastig vindbaar is. 
 
Enkele maanden geleden werden we verrast door een bericht dat door Noordkop-centraal naar buiten werd gebracht. 
De gemeente denkt er ook over om te komen tot één integrale adviesraad sociaal domein. Deze raad wordt dan een 
samensmelting van de bestaande adviesraad Wmo & Jeugd en de Cliëntenraad Participatie. Het is bijzonder om dit 
te lezen, zonder dat hierover gesproken is met de desbetreffende raden. We hebben er vragen over gesteld, omdat 
Noordkop-centraal zich met dit bericht ook beroept op passages uit het nieuwe 3-D-beleidsplan en we ontvingen er 
een antwoord op van de contactambtenaar, maar het geeft ons wel te denken… 
 
Over de collectieve ziektekostenverzekering is zeer onlangs een advies gevraagd, waarbij de cliëntenraad een drietal 
aanbevelingen heeft gedaan, die echter alle drie van tafel geveegd zijn. Dat zit de cliëntenraad behoorlijk dwars, want 
er is niet geluisterd naar de door ons gemotiveerde argumenten. 
Het huidige gemeentepakket is nl. ten aanzien van een aantal jaren geleden behoorlijk verarmd. Als voorbeeld: In het 
verleden was er een brilvergoeding van € 300,- per drie jaar, maar komt men nu na drie jaar voor een bril bij een 
discountopticien, dan kan het voorkomen dat men niet deel kan nemen aan een actie zoals ‘2 brillen voor de prijs van 
1’ omdat die actie niet vanuit het gemeentepakket vergoed wordt. 
Wij hebben dan ook geadviseerd om niet alleen bij Univé, maar ook bij andere aanbieders te kijken, maar dat wordt 
wel heel gemakkelijk weggewoven… terwijl wij het gevoel hebben dat we met de duurdere verzekering minder dekking 
te hebben dan iemand die zelf een verzekering heeft afgesloten…. 
 
Ook op de toekenning van het Geluksbudet -wat toch voor de gemeente Schagen een paradepaardje was- hebben 
we aanmerkingen. Er wordt sowieso geen duidelijke informatie over gegeven door de consulent of via de website, 
maar ook wanneer je er als cliënt specifiek op navraagt, komen er verschillende antwoorden, reacties en toepassingen. 
Het is aan de ambtenaar/consulent van het wijkteam, om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor toekenning 
van het Geluksbudget. Er zijn leden van de cliëntenraad waarbij de aanvraag wordt afgewezen, omdat zij als lid van 
de cliëntenraad niet in een isolement zouden verkeren. Schrijnend, want dat zou dan ook betekenen dat andere vrij-
willigers die zich inzetten voor medemensen hierdoor de kans lopen om het ‘recht’ op het Geluksbudget te verspelen, 
maar ook lastig uit te leggen, want andere leden kregen het wel. Het maatwerk voelt ook hier als willekeur en te zeer 
afhankelijk van degene die de beoordeling maakt. En dat terwijl het zo’n positief initiatief was…  Het Geluksbudget 
maakte ons juist zo blij, het was het extraatje voor iets leuks, de krent in de pap en het gaf Schagen landelijk het 
sociale gezicht van een gemeente die zich bekommert om al haar inwoners. Na het gesprek met de wethouder hierover 
in ons jaarlijkse overleg, is er -ondanks de toezegging erop terug te komen- geen woord meer over gerept. 
 
Bijzondere Bijstand wordt steeds soberder en moeilijker toegankelijk. Er wordt al snel doorverwezen naar een lening 
bij de Kredietbank. Het lijkt ons zeer onwenselijk om mensen die in een economisch kwetsbare situatie zitten op te 
schepen met een lening als zij onverwachte kosten maken. Er moet ook redelijkheid en billijkheid worden toegepast 
als mensen onverwachts voor onvoorziene kosten zijn komen te staan! 
Voor de meeste cliënten die via een lening vanuit de Kredietbank onvoorziene kosten betalen, worden de problemen 
groter en het perspectief kleiner. Immers: terugbetalingen betekenen dat het maandelijks besteedbare budget nóg 
kleiner wordt. Hoe valt dat te rijmen met zelfredzaamheid, perspectief, maatwerk en geluk? 
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Tenslotte moet ons nog iets van het hart…  
Tijdens de laatste beeldvormende vergadering (22-06-2020) waaraan wij als toehoorders deelnamen, is één van onze 
leden behoorlijk geschrokken van een opmerking door een spreker van Duurzaam Schagen waarbij sprake was van 
stigmatisering van onze doelgroep. Er werd niet op de denigrerende opmerkingen ingegaan en wij als Cliëntenraad 
Participatiewet hadden graag gehoord dat één van de gespreksleiders of een lid van het College van B&W had inge-
grepen en had aangegeven dat de gemaakte opmerkingen niet passend zijn en dat zij niet in het algemene beeld van 
de gemeente Schagen thuishoren.  
 
We hopen dat we als cliëntenraad met ons advies een bijdrage hebben kunnen leveren aan de totstandkoming van 
het nieuwe beleidsplan, ook al zijn we op sommige momenten sceptisch over onze invloedsmogelijkheden en cynisch 
ten aanzien van de politieke bereidheid om al die meningen mee te nemen. 
We kunnen u verzekeren dat we de uitvoering in de toekomst zullen volgen en dat wij aan de bel zullen trekken 
wanneer ons signalen bereiken vanuit onze achterban over zaken die in de uitvoering of in de regeling niet kloppen.  
 
We stellen het op prijs een formele bevestiging van de ontvangst op dit advies van u te ontvangen. Ten aanzien van 
het advies, verneemt de Cliëntenraad graag of er en zo ja, welke aanbevelingen overgenomen zijn en welke -gemoti-
veerd- afgewezen zijn. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
P.O. 
Mevr. Anita Verburg, voorzitter Cliëntenraad Participatiewet Schagen  
 
 


