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Alkmaar, 5 april 2018

Betreft: positie cliënten Halte Werk, uitstroompremie en apparatenregeling

Geachte dames en heren,
De gemeenteraden zijn opnieuw samengesteld en in elk van de drie HAL gemeenten
wordt gewerkt aan de vorming van een nieuwe coalitie en een nieuw college. In dat
licht vragen wij in deze brief uw bijzondere aandacht voor de vaak penibele positie
van de cliënten van Halte Werk.
De Cliëntenraad Halte Werk
Vanaf de invoering van de Participatiewet in 2015 adviseert de Cliëntenraad het
bestuur van Halte Werk en de drie gemeentebesturen, gevraagd en ongevraagd, bij
het maken van beleid en de uitvoering daarvan. We houden een oogje in het zeil hoe
de klanten door Halte Werk worden bejegend. We pleiten voor minder regels, goede
aandacht voor mensen met schulden en zoeken manieren om mensen met een laag
inkomen beter te bereiken en hen te wijzen op voorzieningen waar ze gebruik van
kunnen maken. De Cliëntenraad neemt ook zelf initiatieven. Op twee daarvan gaan
we hier speciaal in.
Kwetsbare mensen
Wij besparen u een uitvoerige beschouwing over de ontwikkelingen in het sociaal
beleid in het algemeen en de gevolgen van de Participatiewet in het bijzonder. Het
oordeel daarover blijft grotendeels een kwestie van (politieke) smaak. We kunnen wel
objectief vaststellen dat de mensen die daarop zijn aangewezen het de afgelopen
jaren niet beter hebben gekregen. Integendeel. De onderwerpen die de laatste tijd
het meest in het oog lopen zijn de toenemende schuldenproblematiek – met de vaak
ontoereikende schuldhulpverlening – en de slechte kansen van mensen met een
handicap op de arbeidsmarkt. Ondanks de economische opleving hebben zij in
maatschappelijk opzicht terrein verloren.
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Grote verantwoordelijkheid voor gemeenten
De verantwoordelijkheid van gemeenten voor de positie van mensen die zijn
aangewezen op Halte Werk is groot en veelvoudig. De wensenlijst van onze
Cliëntenraad ook. We verwijzen daarvoor graag naar de adviezen die wij recentelijk
hebben gegeven over onder andere de versobering van de Bijzondere Bijstand, de
uitvoering van de schuldhulpverlening, de klachtenprocedure en het voorgenomen
samengaan van Halte Werk met WNK.
Wij wijzen u hier speciaal op twee actuele voorstellen van onze Cliëntenraad met het
verzoek aan u om daar in het programma van de nieuwe coalitie plaats voor in te
ruimen.
Uitstroompremie en apparatenregeling
Het probleem is niet nieuw. Wanneer burgers vanuit een uitkeringssituatie aan het
werk kunnen gaan ze er financieel vaak niet of nauwelijks op vooruit. De oorzaak is
dat door de inkomensstijging een aantal toeslagen meteen vervalt of vermindert.
Deze zogenoemde armoedeval stimuleert de uitstroom naar werk bepaald niet. De
Cliëntenraad heeft onlangs een initiatiefvoorstel voorgelegd aan Halte Werk om die
armoedeval te verkleinen met een uitstroompremie. Goed voor de cliënten en hun
kinderen. Maar ook voor de schatkist van de gemeenten. Het mes snijdt aan veel
kanten.
Een tweede initiatiefvoorstel is het (her)invoeren van een zogenoemde
apparatenregeling als voorziening in de Bijzondere Bijstand voor langdurige minima.
Die regeling was er ooit, maar is vervallen. Gevolg is dat zij die geen geld hebben
voor een wasmachine, koel-vries combinatie of pc+printer, daarvoor moeten lenen.
Dat kost nog eens geld dat er niet is en vergroot de schuldenproblematiek.

Wij doen een beroep op u om het bovenstaande de komende weken in uw
besprekingen te betrekken. Wanneer u nadere informatie wenst over de beide
initiatiefvoorstellen en/of andere onderwerpen die we in deze brief aanroeren, dan
horen we dat graag.
Met vriendelijke groet,
Namens de Cliëntenraad Halte Werk,
C.G.M. (Carla) van Hoorn-Danenberg, voorzitter
B.W. (Bart) van Groen, secretaris

