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Advies Beleidsregel Voorzieningen Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG)

Geacht College,
De Adviesraad Sociaal Domein brengt op uw verzoek gaarne advies uit over de Beleidsregel
Voorzieningen Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG). Overigens ontbreekt het de Adviesraad aan
informatie over het aantal NUG in de gemeente (onder te verdelen in subgroepen?) en het
gemeentelijke budget dat voor deze doelgroep op jaarbasis beschikbaar is. Het wordt op prijs gesteld
indien het college deze informatie ter be chikking stelt.
De Beleidsregel is kort en krachtig. Veel wordt overgelaten aan de kwaliteit van de uitvoering, de
praktijk waarmee NUG de facto te maken krijgen. NUG hebben -als doelgroep “in de marge”- recht
op een volwaardige benadering en bejegening. Een gesprek per 2 jaar vind de adviesraad in dit
verband niet passend. Behoudens omstandigheden van zwaarwegende aard dient naar de mening
van de Adviesraad elk verzoek om een gesprek door de gemeente te worden gehonoreerd. Om
voeling te hebben met de NUG en te beschikken over adequate signalering acht de Adviesraad een
jaarlijks overleg met de NUG (op uitnodiging van de gemeente ) van meerwaarde.
In de Beleidsregel wordt de visie op “werk” als stip op de horizon node gemist. Op dit punt zijn er
grote verschillen in den lande. Hoe ziet die visie eruit in Peel en Maas? Naar de mening van de
Adviesraad dient sprake te zijn van aandacht voor “heel de mens”, voor alle levensdomeinen in
samenhang, conform de definitie van Positieve Gezondheid van Machteld Huber. In complexe
situaties dient het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gehanteerd te worden. Kortom: een
integrale benadering. Het gaat dus niet om Participatiewet of Wmo (zoals in de Beleidsregel wordt
gesuggereerd) maar om en-en!
Ook NUG hebben wettelijk recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente dient te
voorzien in adequate informatie aan de NUG op dit punt. Overigens geldt dit voor de Beleidsregel als
zodanig ook: proactieve communicatie op een toegankelijke, begrijpelijke wijze.
In de beleidsregel wordt gesproken over “wederkerigheid”. De adviesraad pleit voor een ruime
benadering, waarbij mantelzorg, vrijwillige inzet en opvoedingstaken meewegen.
Het verminderen van uitkeringslast als element van afweging komt in het geval van NUG ietwat
merkwaardig voor. De vraag is hoe je het voorkomen van uitkeringslast “geobjectiveerd” kunt
benutten bij de te maken afwegingen. De Adviesraad verneemt graag de visie van het college hierop.

Tot slot vraagt de Adviesraad om aandacht voor flankerend beleid. Het stimuleren van “levenslang
leren” (overigens breder relevant dan de doelgroep NUG) wordt in dit verband aanbevolen. Het is de
Adviesraad bekend dat het ministerie van BZK momenteel een stimuleringsregeling voorbereidt,
waarbij gewerkt wordt met pilotgemeenten. Het past in de traditie van Peel en Maas om hierop
voortvarend in te steken. (Indien het college dit wenst kan de Adviesraad oriënterend overleg
hierover arrangeren.)
Met vriendelijke groeten,
-tamens de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas,

• j\n,
voyitter J

