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Betreft: Advies Startnotitie herijking minimabeleid 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
De Cliëntenraad Regio Drechtsteden (CRD) heeft kennis genomen van deze 
(vooruitlopende) startnotitie herijking minimabeleid. Inderdaad vooruitlopend op de 
co-creatie tussen gemeenten en Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). 
 
Uitgaande van bestaande Drechtstedelijke minimabeleid zoals: 

- Het Persoonlijke minimabudget 
- Individuele studietoeslag 
- Bijzondere bijstand 
- Collectieve zorgverzekering 
- SMS-kinderfonds 
- Fonds urgente noden 
- Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang 

 
Bovenstaande uitgevoerd in één uniforme regeling voor de zeven deelnemende 
gemeenten. Voor de SDD én voor cliënten begrijpelijk en overzichtelijk, immers cliënt 
in gemeente A heeft dezelfde rechten en plichten als in gemeente B enzovoort. 
 
Er wordt in de startnotitie gesproken over doorontwikkeling in verschillend tempo en 
we zien het woord “menukaart” voor de beoogde herijking voorbij komen, alsof er 
voor de doelgroep, onze cliënt, iets te kiezen valt. Cliënt woont in gemeente A en is 
afhankelijk van het toekomstige minimabeleid en de uitvoering hiervan door de SDD. 
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Alles bij elkaar is het onmogelijk om een werkelijk inhoudelijk advies op deze 
startnotitie neer te leggen, anders dan dat wij problemen binnen de uitvoering 
verwachten. 
Problemen waar onze cliënten tegenaan zullen gaan lopen. Onbedoeld verkeerde 
antwoorden op eventuele vragen omdat ze niet in de juiste gemeente wonen. Kortom 
door een gebrek aan eensluidendheid. 
 
Dat alle verandering geen verbetering hoeft te zijn hoeven wij bestuur en raadsleden 
niet uit te leggen. 
 
Als er één punt is binnen de ontwikkelingen waarop wij een advies willen uitbrengen 
dan is dat zoveel mogelijk behoud van eenheid in de uitvoering om overzicht te 
behouden en de onvermijdelijke toename aan bureaucratie te voorkomen.  
Zorg bij afwijkingen in ieder geval voor een heldere en duidelijke communicatie naar 
de cliënt en al die functionarissen die hem of haar ondersteunen . Is het soms al 
lastig door de bomen het bos te zien, in een jungle kun je verdwalen. 
 
Zonder direct in een zwart scenario te willen vallen spreken wij onze zorgen uit en 
volgen de ontwikkelingen op de voet 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
Ed van Ravesteijn 
Vicevoorzitter Cliëntenraad Regio Drechtsteden 
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