
 

 

Aan:   College van B&W West Betuwe  

  Raad gemeente West Betuwe 

 

Betreft:  Vervolg Brandbrief en informatienota van B en W West Betuwe 

 

CC:  DB Avres; ASD West Betuwe 
 
 
         Gorinchem, 10 april 2019 
 
 Geacht College, geachte Raad 
 
 
In het verlengde van onze brandbrief van 6 maart jl. vraagt de cliëntenraad Avres (opnieuw) uw 
dringende aandacht voor het volgende.  
 
Volgens Stichting Leergeld West Betuwe liggen er voor oud Lingewaalse burgers 20 aanvragen ‘op de 
plank’ die de stichting nog niet kan afhandelen. Dat betekent dat ouders met kosten sinds januari tot 
op heden nog steeds onzeker en in afwachting zijn over vergoedingen voor hun kinderen, die  
Stichting Leergeld Alblasserwaard toekende. Tot op heden heeft de cliëntenraad geen inhoudelijke 
oplossing voor dit probleem van de afdeling Sociaal Domein West Betuwe ontvangen. 
 
Een lid van de cliëntenraad -tevens  ASD-raadslid West Betuwe- heeft in die laatste hoedanigheid in 
de middag van 9 april jl. een mail ontvangen als reactie op een vragenlijst van 3 A4tjes aan 
wethouder van Maanen en gebiedsregisseur Stolk, die zij tijdens de ASD-vergadering van 19 maart j.l. 
heeft overhandigd.  De mail is gericht aan de cliëntenraad van Avres en de ASD West Betuwe.  
 
 Citaat uit deze mail:  
 
“U geeft aan dat er mensen weggestuurd worden bij Stichting Leergeld Avelingen/Vijfheerenlanden. 
Wij willen zo spoedig mogelijk een oplossing bieden voor deze situatie. Helaas kunnen wij die u nu 
nog niet presenteren. Wij komen hier binnen 2 weken inhoudelijk op terug.” 
 
Wij wijzen u er op dat dit incorrect is. Mensen worden weggestuurd bij Stichting Leergeld West 
Betuwe en niet bij Avelingen/Vijfheerenlanden. Bovendien is ergens inhoudelijk op terug komen in 
onze beleving iets anders dan actie ondernemen.  
 
Onze brandbrief dateert van 6 maart en de informatienota van B&W aan de Raad van West Betuwe  
van 11 maart.  
 
Citaat uit deze informatienota: 
 
“Naar aanleiding van uw opmerkingen over Stichting Leergeld graag het volgende. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat Stichting Leergeld inwoners wegstuurt. Wij zullen met hen in overleg treden en 
daarover goede afspraken maken. Echter als er voorliggende voorzieningen zijn, waar inwoners een 



beroep op kunnen doen, zullen deze geëffectueerd moeten worden. Zo is het nou eenmaal geregeld in 
Nederland. Stichting Leergeld en Team sociaal van West Betuwe zouden precies moeten weten wie 
waarvoor ergens terecht kan. En anders kan dat worden uitgezocht door hen.” 
 
We zijn inmiddels een maand verder en buiten de ad hoc beslissing om de ITT uit te keren en de 
andere automatische minimaregelingen eveneens op de verwachte tijdstippen uit te keren, blijkt  er 
niets gebeurd. 
 
Wij menen wij van het college van B en W  actie te mogen verwachten, zodat ouders toekenningen 
die zij voorgaande jaren ontvingen tijdens de overgangsperiode gewoon blijven ontvangen. 
 
Wij zijn uiteraard te allen tijde bereid deze brandbrief nader toe te lichten. U kunt hiervoor contact 
opnemen met:  
 
Martine Verbeek: gabrielneipraktijk@gmail.com 
Natasja de Bie: nc-bie1809@live.com 
 
 
Namens de cliëntenraad, 

M. Thissen, 

toegevoegd secretaris.  

  
 

mailto:gabrielneipraktijk@gmail.com
mailto:nc-bie1809@live.com

