Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 25 januari 2016
Aanwezig: Foppe Wouda (vicevoorzitter), Marinus Vermeer, Ingrid Konings, Tina Beukema, Sylvia
Regnery, Willem Koster, Tjitske Hoekstra, Ed Eikenaar, Jan Groenewoud en Hielkje van Linde
(notulist).
Afwezig m.k.: Jan van der Wouden, Mart van der Graaf en Concetta Fiorello

1. Opening
De vicevoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, ook de mensen op de
publieke tribune.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen ledenvergadering 14 december 2015
Naar aanleiding van agendapunt 3 Notulen van 16 november 2015: De gemeenteraad heeft een motie
over afschaffing van het maandelijkse Rechtmatigheidsformulier (Rofje) aangenomen. De gemeente
gaat kijken op welke wijze veranderingen moeten worden doorgegeven. Momenteel is een werkgroep
bezig om dit voor te bereiden, uiterlijk in te voeren op 1 april. Er wordt gewerkt aan een
mutatieformulier. Het Rofje wordt afgeschaft, mensen die maandelijks inkomen hebben, moeten wel
gegevens aanleveren. De mogelijkheid om digitaal aanleveren van mutaties wordt meegenomen.
De cliëntenraad zal vroegtijdig geïnformeerd worden.
-Agendapunt 8 Ontwikkelingen nieuwe Wajongers: Oude Wajongers blijven in de Wajong, maar
worden herkeurd. Jongeren die na 1 januari 2015 arbeidsvermogen hebben, komen niet meer in
aanmerking voor een Wajonguitkering maar kunnen een beroep doen op de Participatiwet. 'Oude'
Wajongens met arbeidsvermogen blijven hun Wajong- uitkering houden. De uitkering wordt wel per
januari 2018 verlaagd van 75 % naar 70 % van het minimumloon.
4. Secretariaat
Ingekomen brieven:
29-12-2015: Een brief van mevrouw De Vries met het onderwerp: antwoord op procedure
ontvangstbevestiging afgeven brieven aan de receptie van de gemeentebalie.
Een ontvangstbevestiging van bijvoorbeeld een brief wordt afgegeven als men daarom vraagt.
20-01-2016: Van raadsgriffier Van der Heide een uitnodiging voor de Ronde Tafel op 2 februari. Dan
staat o.a. het onderwerp “Kindpakket Smallingerland” op de agenda.
Uitgaande brieven:
02-12-2015: Een brief aan mevrouw De Vries met het onderwerp: procedure ontvangstbevestiging
afgeven brieven aan de receptie van de gemeentebalie.
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5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
Er zijn geen mededelingen. Het Dagelijks Bestuur heeft gesproken over de voorbereiding van de
werkvergadering.
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
Uit onderzoek van de Leeuwarder Courant blijkt dat de contributie die Friese voetbalverenigingen
voor dit seizoen hanteren, grote verschillen laat zien. In Smallingerland betalen de voetballers de
meeste contributie. De vraag is of de gemeente dat mee neemt in haar minimabeleid. Daar zal het
college zich dan over moeten buigen.
-Vorige week is de wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
gemeente Smallingerland in de gemeenteraad vastgesteld. Er was geen debat over.
6. Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad Smallingerland Participatiewet
De naam Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad Smallingerland Wet Werk en Bijstand is veranderd in
Huishoudelijk Reglement Smallingerland Participatiewet. Inhoudelijk zijn er geen veranderingen. Het
Huishoudelijk Reglement gaat naar het college en cliëntenraad krijgt er een afschrift van.
7. Werken met behoud van uitkering voor ouderen, experimenteerruimte Participatiewet
Een recent aangenomen motie in de Tweede kamer roept de regering op de mogelijkheid meer
gemeenten de mogelijkheid te bieden de experimenteerruimte binnen de Participatiewet te benutten.
Het gaat dan om artikel 83 van de Participatiewet.
Er is een voorstel binnengekomen via het CNV Vakmensen over "minibaan erbij voor ouderen". In
oktober vorig jaar heeft het college besloten een premie deeltijd in te voeren met ingang van 1 januari
2016. In de gemeente Smallingerland staat de premie los van de leeftijd. Hiermee wordt dus al
tegemoetgekomen aan de wens van het CNV. De te ontvangen premie komt niet op de
uitkeringspecificatie, het gaat om een onbelaste vergoeding. Het belastbaar inkomen van de cliënt
stijgt daardoor niet. In oktober 2016 wordt de regeling geëvalueerd.
-In het voorstel van CNV Vakmensen wordt tevens aandacht besteed aan de experimenteerruimte
binnen de Participatiewet. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken is met vier gemeenten in
gesprek over experimenten met bijstandsregels. Mensen met een bijstandsuitkering storen zich aan de
regels, controles en sancties die bedoeld zijn om mensen te laten solliciteren. Veel gemeenten denken
dat een vriendelijker benadering beter werkt en ook minder kosten met zich mee brengt. De vier
gemeenten zijn: Groningen, Wageningen, Utrecht en Tilburg.
-Iemand van de cliëntenraad vraagt of gemeente Smallingerland ook soepeler met de eisen kan
omgaan? De beleidsmedewerker antwoordt dat met de invoering van de Participatiewet de
verplichtingen zijn aangescherpt. Het doel van een experiment moet zijn het onderzoeken van
mogelijkheden om de Participatiewet doeltreffender uit te voeren met betrekking tot de
arbeidsinschakeling met als doel om zelf weer in het inkomen te voorzien. In Fryslân wordt er in
regionaal verband gekeken wat de experimenteerruimte biedt. De cliëntenraad wil graag op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen.
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
Bij het Steunpunt uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima Smallingerland zijn geen signalen
binnengekomen om te bespreken.
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9. Rondvraag en sluiting
Lid van de cliëntenraad vraagt aan de beleidsmedewerker of het mogelijk is de fraudepreventie
medewerker uit te nodigen om wat te vertellen over de fraudepreventie.
Vanuit de publieke tribune worden enkele opmerkingen gemaakt. Het dagelijks bestuur gaat de
opmerkingen bespreken.
Om 15.30 uur sluit de vicevoorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng.

Afsprakenlijst:

Afschaffen Regeling
Maatschappelijke Participatie

Vicevoorzitter: Foppe Wouda

Behandeld in vergadering

Afhandelen

19 oktober 2015

16 november 2015

Secretaris: Marinus Vermeer
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