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Geacht C ollege en Raad, 
 
Op 11 juli 2017 heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven het verzoek ontvangen tot het uitbrengen 
van een advies over de conceptnotitie Evaluatie en doorontwikkeling minimabeleid 2018. 
 
Vooraf willen we onze waardering uitspreken voor de vroege betrokkenheid bij het tot stand komen 
van deze notitie. We vinden veel terug van onze opmerkingen en adviezen. In de toekomst hopen we 
deze wijze van samenwerking te continueren. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft in de vergadering van 3 augustus 2017 de notitie 
besproken. 
Wij hebben een aantal opmerkingen: 
 
1. In het schema op bladzijde 5 staat onder de kop visie werken loont, maar het doel ontbreekt. 
2. De beslispunten bladzijde 6:  

• Wij zijn blij met de punten die genoemd worden bij communicatie. Ons advies is om ook te 
kijken naar de toegankelijkheid van de website. Het gaat dan om de bruikbaarheid van de 
website voor mensen met een beperking en/of ouderen. Daarnaast aandacht voor de 
mensen die niet digitaal vaardig zijn.  

• Aanvraagprocedure en interne uitwisseling gegevens heeft voor ons een hoge prioriteit, 
omdat de huidige werkwijze door cliënten als erg vervelend wordt ervaren. 

3. We hebben specifiek gekeken naar het voorstel op pagina 14 en 15 ten aanzien van de 
individuele inkomenstoeslag. Wij steunen het voorstel. Dit doen we mede op basis van de 
verbetering van andere regelingen. 

4. Enkele opmerkingen: 

• We missen de toezegging dat de termijn van Bijzondere Bijstand weer verlengd wordt naar 3 
maanden. 

• Wij zijn verheugd over de positieve ontwikkeling van het gebruik van de GelrePas 
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• Wij vinden de aandacht voor preventie erg positief. 

• Het valt ons op dat de ambtelijke fusie gebruikt wordt voor gelijktrekking met Westervoort. 
De ene keer pakt dat positief uit voor de inwoners van Duiven, de andere keer wordt het 
gebruikt om te bezuinigen. 

• Bladzijde 10 (3e bolletje) en bladzijde 13 (tweede gedachtestreepje): het budget waar het 
hierover gaat, is het Pgb-budget VV (Verzorging en Verpleging).  

5. Naar aanleiding van de bijlagen: 

• Bijlage 2, tekstueel missen we in de kop “BMC -rapport”, overigens ook bij de inhoudsopgave. 

• Bijlage 3, hier is tekst weggevallen. In de zin Allereerst .…, na de tabel wordt een en ander 
toegelicht. De toelichting ontbreekt. 

6. Met de Notitie “Inzet extra gelden armoedebestrijding kinderen 2017” zijn we erg blij en wij 
onderschrijven deze volledig.  

 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven geeft een positief advies. 
We hopen dat onze opmerkingen verwerkt worden en vragen beantwoord worden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 


