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Beste Klaas en Jaap, 
 
Bedankt voor het toesturen van het college - en raadsvoorstel. 
Natuurlijk willen wij als cliëntenraad graag advies geven. Sterker nog: daar zijn wij voor. 
Het enige wat we daarvoor nodig hebben is tijdige toezending van de stukken of, liever nog, vanaf 
het begin van het denkproces, rond een bepaalde kwestie, zijn we daar graag bij betrokken. Het is 
een kleine moeite die veel oplevert. 
We kunnen niet iedere keer ad hoc vergaderingen plannen wanneer een stuk laat aan ons wordt 
voorgelegd. 
Nu is dat echter wel het geval. 
We kunnen dan ook niet als voltallige raad meer bijeenkomen om een gezamenlijk standpunt te 
bepalen. 
Niet alleen komt dit de kwaliteit van ons advies niet ten goede het is ook gewoon onjuist en 
ongewenst. 
Wij hopen dan ook dat wij in het vervolg eerder betrokken zullen worden bij de invulling van nieuw 
beleid. 
 
De Clientenraad is geen voorstander van strenger fiscaal straffen. Er dient zeer terughoudend 
omgegaan te worden met het inzetten van sanctiebeleid en inzetten van een bestuurlijke boete bij 
recidive. Insteek van de Clientenraad is, dat men dient in te zetten op preventieve maatregelen om 
te voorkomen dat mensen herhaling van plegen van fraude met uitkeringen als reddingsmiddel 
zien om uit problemen te komen. 
De gemeente moet ervoor zorgen dat sneller wordt gereageerd op signalen waaruit blijkt dat er iets 
fout gaat. Wij krijgen op dit moment signalen dat het in Hoogeveen mogelijk is een huurschuld van 
6! maanden op te bouwen voordat er eindelijk ingegrepen wordt. Zoiets is veel te veel en we 
verwachten dat u als gemeente bij de corporaties aandringt op een betere signaalfunctie. 
 
We vragen extra  aandacht voor de gevallen, waar ook minderjarige of schoolgaande kinderen bij 
betrokken worden. Uitzetting uit huis is een brug te ver en een signaal dat we als samenleving een 
gezin veel te lang aan haar lot hebben overgelaten. Een hulpvraag waar ook kinderen in het 
geding zijn  moet zo spoedig mogelijk worden opgepakt. Er dient hier gelijk gescreend te worden 
en het mag niet 2 x 4 weken duren, voordat men deze in behandeling neemt. 
 
In die gevallen waar geen of onvoldoende vermogen aanwezig is, dient men de beslagvrije voet 
niet volledig los te laten maar terug te vallen op het feit dat belanghebbende blijft beschikken over 
een inkomen ter hoogte van 75% van de toepasselijke bijstandsnorm. Ten allen tijde dient u als 
gemeente te voldoen aan uw zorgplicht. 
 
Tot zover ons advies. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Akke Hoekstra 
Clientenraad Soc. Zekerheid Hoogeveen 
 


