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Geacht College,
In haar vergadering van 10 november jl. heeft de WWB-adviesraad zich gebogen over
bovengenoemde adviesaanvraag.
Op de voorstellen 1 t/m 5 kan onze raad positief adviseren, waarbij wij echter de volgende
opmerkingen willen maken:
In de nota wordt vooral gesproken over bijstandbelanghebbenden met of zonder kinderen. Wij
adviseren u hierin eveneens op te nemen mensen met een AOW uitkering, al of niet voorzien van een
klein pensioen.
De opmerkingen over gemeentelijke belastingen die gemaakt zijn op blz. 4 zijn onbegrijpelijk. Immers,
het kwijtscheldingsbeleid was/is een onlosmakelijk onderdeel van het minimabeleid. Dit beleid wordt
vastgesteld door onze gemeente en slechts de uitvoering is uitbesteed aan de gemeente Arnhem.
Wij adviseren u het kwijtscheldingsbeleid op te nemen in de nota minimabeleid.
Onze adviesraad is er principieel op tegen dat consulenten de belastbaarheid van personen gaan
bepalen (blz.12).
Wij adviseren u met klem om dit door een onafhankelijke organisatie te laten verrichten.
In beginsel is onze adviesraad er niet op tegen dat de RenkumKaart wordt opgevolgd door de
GelrePas. Door deze omzetting vervalt echter de mogelijkheid om abonnementen op bijvoorbeeld
hobbytijdschriften, politieke partijen etc. uit het minimabeleid te voldoen. Wij zien dat als een
achteruitgang.
Wij adviseren u de mogelijkheid te creëren om abonnementen uit het minimabeleid te kunnen blijven
betalen.
In het kader van de schuldhulpverlening adviseren wij u om het instituut Budgetkring zoals die nu
draait ook voor 2015 te continueren.
Ons is niet duidelijk dat een deel van de rijksgelden die zijn overgeheveld vanwege de taken uit de
Wtcg en CER onderdeel zijn geworden van het minimabeleid. Immers, uitsluitend de doelgroep
chronisch zieken en gehandicapten kwamen voor vergoeding in aanmerking.
Wij adviseren u de overgedragen gelden te boeken op het budget van de Wmo, waar ze ons inziens
thuishoren.
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Wij vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben ingelicht en zien uw reactie met belangstelling
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de WWB-adviesraad,

F.N. Michielsen
Voorzitter

M.C. Schippers
Secretaris/penningmeester

