Aan:
Het college van B&W en Gemeenteraad van gemeente Smallingerland
Adres: Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten
Drachten,
Betreft:

6 juli 2020
regeling AV Frieso gevolgen door Corona.

Geachte College,
Op 1 juli jongstleden heeft de gemeente een groot aantal uitkeringsgerechtigden een brief gestuurd
met betrekking tot controle AV Frieso.
Als Cliëntenraad willen wij erop attenderen dat door de Coronacrisis mogelijk veel cliënten extra geld
op hun bankrekening hebben staan. De oorzaak is dat een aantal instanties, zoals bijvoorbeeld het
CAK voor het innen van de eigen bijdrage WMO, al maanden geen rekening meer verstuurd hebben,
waardoor geen betaling heeft plaatsgevonden.
Het betreffende geld staat “geparkeerd” op de rekening van cliënten, die daardoor wellicht een iets
hoger saldo op de bankrekening hebben staan dan normaal het geval is en dreigen daardoor boven
de inkomen- en vermogensgrens van 115% uit te komen. Echter dit geld moet nog wel worden
afgedragen, het staat er, zoals omschreven, slechts ‘geparkeerd’.
Het kan toch niet zo zijn dat een aantal cliënten uit de AV Frieso regeling van de gemeente worden
gezet, omdat door de Coronacrisis de instanties het geld niet hebben geïnd.
Ook is het zo dat cliënten niet het gemeentehuis in kunnen, om de formulieren af te geven waardoor
zij geen ontvangstbevestiging krijgen.
Het betreffende formulier kan natuurlijk per post verstuurd worden of in de brievenbus gedeponeerd
worden. Helaas geeft dit voor cliënten, die afhankelijk zijn van de AV Frieso geen garantie, dat de
betreffende stukken op de juiste plek en bij de juiste persoon terecht komen.
Hierdoor kan de indruk ontstaan dat cliënten niet op tijd hebben gereageerd. Gegeven de inhoud van
de brief kan dat leiden dat cliënten uit de AV-Frieso worden gezet met alle grote gevolgen van dien.
Wij verzoeken u het volgende:
1. Betracht enige inschikkelijkheid m.b.t. de hierboven ontstane financiële situatie;
2. Zorg ervoor dat cliënten een ontvangstbevestiging ontvangen, indien men de gevraagde
stukken heeft ingeleverd.
Wanneer deze problemen niet worden opgelost vreest de cliëntenraad dat vele cliënten ernstig in de
problemen komen.
Met vriendelijke groet,
namens de Cliëntenraad Smallingerland
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