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Onderwerp  
Beantwoording brandbrief 
 
Kennisnemen van 
Kennis nemen van het antwoord van het college op de vragen die gesteld zijn in de 
brandbrief van de ASD West Betuwe en de cliëntenraad Avres. 
 
Inleiding 
De ASD West Betuwe en de cliëntenraad Avres hebben vragen gesteld (zie oorspronkelijk 
document) in een brandbrief. Het college geeft in deze informatienota antwoord hierop. 
Zie hieronder. 
 
Kernboodschap 

 De Individuele Inkomenstoeslag zo snel mogelijk uitbetalen aan inwoners 
van Lingewaal 
 Voor 2019 de Regeling Chronisch zieken overnemen zoals deze in 2018 
bestond 
 Met  de  stichting  Leergeld  in  overleg  treden  om  te  voorkomen  dat 
inwoners worden weggestuurd. 
 

Consequenties 
Er wordt  rekening gehouden met de wensen van de ASD West Betuwe en de 
cliëntenraad Avres. 
 
Toelichting 
Naar aanleiding van de brief van de ASD West Betuwe en cliëntenraad Avres graag het 
volgende. 
Inmiddels hebben wij een lijst ontvangen met de namen van de 79 inwoners die vorig jaar 
een Individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen van Avres. Deze inwoners ontvingen 
deze toeslag in februari. Avres betaalde dit bedrag in 2018 automatisch en zonder aanvraag. 
Gezien de huidige situatie vinden wij het klantvriendelijk dat de inwoners die recht hebben op 
de Individuele inkomenstoeslag, deze ook zo snel mogelijk ontvangen. Binnen een week 
hebben deze mensen een brief op de deurmat waarin de Individuele inkomenstoeslag wordt 
toegekend. De betaling op hun rekening vindt uiterlijk in week 12 plaats.  
Wij onderschrijven uw mening dat het communicatietraject rondom deze veranderingen geen 
schoonheidsprijs verdient. Omdat het minimabeleid nog niet is geharmoniseerd, was het lang 
niet duidelijk waar iedereen recht op heeft. Dit is nu wel duidelijk: in 2019 hebben de 
inwoners recht op de regelingen minimabeleid zoals deze bestonden in hun voormalige 
gemeente (Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal). Wij bieden onze excuses aan en 
beloven beterschap in het vervolg. Bijvoorbeeld over de manier waarop de gemeente West 
Betuwe dit in 2019 gaat regelen.  
Naast deze lijst hebben we ook een overzicht ontvangen van de cliënten die een 
tegemoetkoming op grond van de regeling chronisch zieken en gehandicapten ontvingen. 
Avres betaalde deze tegemoetkoming in mei uit. Als West Betuwe nemen we deze 
tegemoetkoming voor dit jaar en voor deze inwoners over. Vanaf 2020 moeten deze 
inwoners, conform de op 15 januari jl. vastgestelde verordening Wet maatschappelijke 
ondersteuning en Jeugdhulp West Betuwe, een aanvraag indienen. Ook het tijdstip waarop 
vervolgens betaald gaat worden kan hierdoor veranderen. De inwoners die het betreft 
worden hierover van tevoren schriftelijk op de hoogte gebracht.  



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. 
Wij willen de ASD West Betuwe en de cliëntenraad  Avres bedanken voor hun 
opmerkingen en suggesties en zeggen hen nogmaals toe in de toekomst hierover 
beter te zullen gaan communiceren. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 
de secretaris,                               de burgemeester, 
 
 
 


