Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 22 februari 2016
Aanwezig: Foppe Wouda (vicevoorzitter), Marinus Vermeer, Ingrid Konings, Jan van der Wouden,
Tina Beukema, Sylvia Regnery, Willem Koster, Tjitske Hoekstra, Jan Groenewoud (soza) en Hielkje
van Linde (notulist).
Afwezig m.k.: Mart van der Graaf, Ed Eikenaar, 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 25 januari 2016
Naar aanleiding van de afsprakenlijst: Afschaffing regeling Maatschappelijke Participatie. De regeling
Maatschappelijke Participatie vervalt per 1-1-2016. Daarvoor komt in de plaats de regeling
‘Kindpakket Smallingerland’. Met het kindpakket kunnen ouders een vergoeding krijgen voor
sportieve, culturele en educatieve activiteit van hun kinderen van 4 tot 18 jaar. In de vergadering Het
Debat van de gemeenteraad is een amendement aangenomen met de uitbreiding van 0 tot 4 jaar.
De uitvoering van de regeling wordt volgens het voorstel in 2016 gedaan door de afdeling Sociale
Zaken. In 2017 wordt de regeling uitgevoerd door de samenwerkende fondsen: Stichting Leergeld, het
Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds.
4. Secretariaat
Ingekomen brieven:
08-02-2016: Een brief van mevrouw De Vries met het onderwerp: Opnieuw vastgesteld huishoudelijk
reglement.
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
De cliëntenraad wil graag van de afdeling Sociale Zaken een spoorboekje ontvangen, zodat de
cliëntenraad tijdig op de hoogte is van de te behandelen onderwerpen. De beleidsmedewerker deelt
mee dat er op dit moment wordt gewerkt aan een transformatieagenda voor het Sociaal Domein, de
verdere uitwerking van de gebiedsteams spelen er ook een belangrijke rol in.
Actie: beleidsmedewerker zal de vraag doorgeven aan mevrouw De Vries.
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
Afdeling Sociale Zaken vraagt de mening van de cliëntenraad over de naam van de ‘Minimagids’. De
naam ‘Minimagids’ kan als stigmatiserend gezien worden. De mening van de cliëntenraad de naam
‘Minimagids’ niet te wijzigen. De minimagids heeft onder die naam in de loop der jaren meer
bekendheid gekregen, er wordt steeds meer gebruik van gemaakt.
-Afdeling Sociale Zaken is bezig met het ontwikkelen van de nieuwe werkwijze/ procedure in verband
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met het afschaffen van het rechtmatigheidsonderzoeksformulier (rofje). De cliëntenraad wil graag
vroegtijdig geïnformeerd worden.
-Het Huishoudelijk Reglement is naar het college geweest en er is een kopij naar de cliëntenraad
gestuurd.
-Iemand van de afdeling Sociale Zaken wordt uitgenodigd om informatie te geven over
fraudepreventie. Welke onderwerpen de cliëntenraad graag aan bod ziet komen, zijn aan de
beleidsmedewerker doorgegeven. De beleidsmedewerker gaat dit doorgeven aan mevrouw De Vries.
Die komt er op terug.
-De ‘Eindrapportage Herstructurering Sociale Werkvoorziening’ is in het dagelijks bestuur en in het
algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling aan de orde geweest. Beide besturen zijn
akkoord met de inhoud van de eindrapportage.
De aanbeveling is aan de directie en de Raad van Commissarissen van Caparis NV om een
transitieplan op te stellen. Caparis NV heeft de opdracht gekregen andere diensten te ontwikkelen voor
de opbouw van hun organisatie. Er is inmiddels een nieuwe bestuurder aangetreden.
Het bedrijfsresultaat van Caparis NV was in 2015 positief, het subsidietekort wordt echter de komende
tijd wel steeds groter. Het subsidietekort komt voor rekening van de gemeenten.
6. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Smallingerland
Het Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Smallingerland wordt ongewijzigd vastgesteld.
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
Bij het Steunpunt uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima Smallingerland (SUS) zijn geen
signalen binnengekomen om te bespreken. Wel wordt er vaker gevraagd of iemand van het SUS
meegaat naar het gesprek met een medewerker van de gemeente.
De cliëntenraad merkt op dat nog te weinig bekendheid is van het bestaan van de gebiedsteams.
Waarom er nog geen wijkverpleegkundigen zijn? De beleidsmedewerker antwoordt dat begin
november er een bijeenkomst in de Brede School De Drait was georganiseerd om de burgers de
mogelijkheid te geven mee te denken/ praten over de wijze waarop burgers mee kunnen doen aan de
maatschappij maar deze bijeenkomst niet is doorgegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen..
8. Rondvraag en sluiting
Op 1 maart gaat Jan Groenewoud met pensioen, vanaf de oprichting van de cliëntenraad 1997 is Jan
betrokken geweest bij de cliëntenraad. Jan bedankt de cliëntenraad voor de prettige samenwerking.
De cliëntenraad bedankt Jan voor de samenwerking en wenst hem een goede toekomst.
Om 15.30 uur sluit de vicevoorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/ haar inbreng.

Vicevoorzitter: Foppe Wouda

Secretaris: Marinus Vermeer
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Afsprakenlijst:
Behandeld in vergadering

Afhandelen
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