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Wij doen, als cliëntenraad van uitkeringsgerechtigden en adviesraad Participatiewet voor de
gemeente en vanuit onze betrokkenheid bij een brede doelgroep van kwetsbare burgers,
een beroep op alle politieke partijen in Sittard-Geleen om in hun verkiezingsprogramma voor
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, de volgende punten te benoemen en te
onderschrijven:
•

Inwoners, die kortdurend dan wel langdurig werkloos zijn, door hun financiële situatie
afhankelijk zijn van gemeentelijke voorzieningen en/of financiële ondersteuning in het
kader van de Participatiewet, worden gelijkwaardig en met respect voor hun situatie
behandeld.

•

De dienstverlening vanuit het cluster Sociale Zaken wordt respectvol, met menselijke
maat en op basis van vertrouwen en op een waardige wijze geboden.
Voor die inwoners, voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar of voorhanden is,
faciliteert de gemeente mogelijkheden om een zinvolle bijdrage aan de samenleving
te bieden bij voorbeeld door scholing, eigen initiatief of sociale corporaties.
Drang en dwang zijn hierbij onwenselijk. Vanuit hun kracht, mogelijkheden en
beperkingen wordt mensen kansen geboden. Er is daarbij voldoende ruimte voor
nieuwe initiatieven.
De gemeente streeft ernaar om waar mogelijk en wenselijk regelvrije ondersteuning
(bijstand) te bieden. Het “bewust en met opzet” misbruik maken van welke
voorziening dan ook, zal helder en duidelijk worden bestraft.

•

Alle vormen van werk, anders dan regulier betaald werk, leiden niet tot verdringing of
vervanging van bestaande arbeid. Werken met behoud van financiële ondersteuning
(uitkering) alleen als daar een rechtmatige en passende vergoeding voor wordt
geboden.

•

Voor die inwoners, die door hun leeftijd het perspectief op betaalde arbeid kwijtraken
is er een regelvrij of basisinkomen dat hen, zonder bureaucratische verplichtingen, in
staat stelt om op een andere wijze dan door betaald werk een bijdrage aan de
samenleving te kunnen geven.

•

Er wordt een structurele aanpak van armoede voor alle inwoners gerealiseerd om
marginalisering en sociaal isolement te voorkomen.
Er wordt een minimum vastgesteld dat toereikend is voor deelname aan culturele,
sportieve en op ontwikkeling gerichte activiteiten voor alle inwoners.
Er wordt een functionaris aangesteld die de regie voert over de aanpak van armoede
in het algemeen.

•

Eén op de vijf huishoudens verkeert in financiële problemen (CBS 2016).
De schuldenproblematiek leidt tot onwenselijke situaties en armoede.
Alle mogelijkheden, zowel professioneel als vrijwillig, worden benut om de
schuldenproblematiek in de kern aan te pakken.
De gemeente zorgt, vanuit betrokkenheid met inwoners en haar wettelijke taak, voor
een duidelijke en herkenbare regie in deze aanpak.

•

Er wordt een structureel beleid met betrekking tot de inspraak en medezeggenschap
van burgers en doelgroepen in de gemeentelijke besluitvorming gevoerd, waarbij
iedere burger daadwerkelijk zijn of haar stem kan laten horen.
Inspraak en medezeggenschap kunnen aantoonbaar beslissend zijn in die
besluitvorming.

•

Gemeentelijke diensten, zeker Sociale Zaken, dan wel het Participatiebedrijf zijn
optimaal bereikbaar en het contact met cliënten of gebruikers van de diensten loopt
correct en met minimale bureaucratie.
De voortschrijdende digitalisering van informatie is ten dienste van de inwoner en het
aanbod van informatie is afgestemd op de mogelijkheden van die inwoner met een
gegarandeerde duidelijkheid en toegankelijkheid.

•

Voor de inwoners, die door hun beperking(en) en/of verstandelijke vermogens
kwetsbaar zijn en langdurende begeleiding en een beschermde werkomgeving nodig
hebben, is er een passend aanbod beschikbaar.
Werkgevers werken hier actief aan mee.
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