Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 19 december 2016

Aanwezig: Foppe Wouda (voorzitter), Marinus Vermeer, Jan van der Wouden, Ingrid
Konings, Tina Beukema, Sylvia Regnery, Willem Koster, Mart van der Graaf, Tjitske
Hoekstra, Concetta Fiorello, Alex Eijgelaar, Ina Haakma, Angélique Damen (soza),en Hielkje
van Linde (notulist)
Afwezig m.k.: geen
1. Opening
De voorzitter opent de ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen ledenvergadering 21 november 2016
-Naar aanleiding van agendapunt 7 Spreekuur: Iemand met een bijstandsuitkering bezoekt
drie keer per week haar moeder in een zorginstelling, kan iemand in aanmerking komen voor
de tegemoetkoming vervoerskosten? Ja dat kan, voor zover het een gezinslid betreft die in een
inrichting verblijft buiten de gemeentegrenzen. De hoogte is gelijk aan de werkelijke kosten
van openbaar vervoer of 19 eurocent per km bij eigen vervoer als openbaar vervoer geen optie
is. In beginsel geldt een maximale frequentie van eenmaal per drie weken, tenzij hogere
frequentie noodzakelijk is.
-Bij duurzame gebruiksgoederen zoals aanschaf/ vervanging van een wasmachine kan je wel
in aanmerking komen voor recht op bijzondere bijstand, maar voor de reparatiekosten wordt
verwacht dat je daarvoor spaart. Reparaties van duurzame goederen vallen onder de algemene
kosten van bestaan. Daarvoor wordt iemand geacht een inkomen op bijstandsniveau voor te
reserveren. Pas wanneer reparatie niet mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de
witgoedregeling of bijzondere bijstand. Als iemand niet heeft kunnen reserveren wegens
schulden en/ of beslagen is dat in principe geen reden voor het verlenen van bijzondere
bijstand/ witgoedregeling.
-De computer valt nog niet onder de witgoedregeling. Een computer is geen noodzakelijk
algemeen gebruikelijk goed. Iemand kan op verschillende manieren toegang krijgen tot een
computer en het internet zonder zelf een computer te hoeven bezitten. Denk bijvoorbeeld aan
de bibliotheek.
5. Secretariaat
Ingekomen brieven:
Van Raadsgriffier Van der Heide een uitnodiging voor de vergadering van de Ronde Tafel op

13 december 2016. Deze avond staat op de agenda o.a. het onderwerp “Verhogen
Inkomensgrens Kindpakket per 2017”.
6A. Mededelingen Dagelijks Bestuur
- Op donderdag 9 februari is er een werkbijeenkomst voor de leden van de cliëntenraad onder
begeleiding van Nanne de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden
(FSU). De werkbijeenkomst is in het gebouw “De Rank”en begint om 13.30 uur.
-Het Dagelijks Bestuur heeft met de beleidsmedewerkers een onderhoud gehad. In hoeverre
reiskosten apart kan worden gezet buiten de vrijwilligersvergoeding. De Centrale Raad van
Beroep heeft in 2015 een uitspraak gedaan over de vrijwilligersvergoeding. Een
reiskostenvergoeding in het kader van vrijwilligerswerk kan niet worden aangemerkt als een
vrijwilligervergoeding en wordt niet beschouwd als inkomen. Gevolg is dat reiskosten en dat
onkostenvergoeding van een vrijwilliger losgekoppeld horen te worden. Op dit moment is de
fietsvergoeding er niet. Het wordt buiten beschouwing gelaten, geen daadwerkelijke kosten.
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
-Drie leden van de cliëntenraad waren aanwezig bij de eerste evaluatiebijeenkomst
gebiedsgericht werken. De DSP- groep, een bureau voor beleidsonderzoek, is ingehuurd om
de evaluatie/ groepsgesprekken te begeleiden. De WMO-adviesraad was niet aanwezig. Het
merendeel van de onderzoeksvragen heeft betrekking op de WMO, een klein deel op Werk &
Inkomen. Medewerkers van de gebiedsteams zelf meer taken willen uitvoeren, terwijl er meer
speciale hulp nodig is.
-De voorzitter van de cliëntenraad nam deel aan de vergadering van De Ronde Tafel met het
onderwerp “Verhogen inkomensgrens Kindpakket per 2017”. Er is een voorstel van het
college van B&W aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de inkomensgrens van
het Kindpakket per 1 januari 2017 te verhogen van 115 naar 120 % van het sociaal minimum.
In 2016 is aan zo’n 1200 kinderen het kindpakket toegekend. Daarvan hebben er ondanks
verschillende brieven, nieuwsberichten en persoonlijke gesprekken zo’n 500 mensen gebruik
gemaakt van het kindpakket.
Een voorstel vanuit de cliëntenraad is om de overige 700 mensen steekproefsgewijs
telefonisch te benaderen om een indicatie te krijgen waarom men geen gebruik maakt van het
Kindpakket.
-Caparis NV heeft in een ambtelijk overleg een voorstel gedaan over ‘Beschut werken’ in het
kader van de Participatiewet. Zij kunnen wel ‘Beschut werk’ aanbieden, maar gemeenten
moeten zelf een oplossing vinden voor het werkgeverschap.
7. Minimagids 2017
De minimagids gemeente Smallingerland wordt jaarlijks bijgewerkt met actuele informatie.
Het is een belangrijk communicatiemiddel voor het minimabeleid.
De minimagids wordt doorgenomen, de aanpassingen worden zowel mondeling als
schriftelijk gedaan.
8. Kostendelersnorm
De kostendelersnorm betekent dat als iemand een woning deelt met meer volwassenen, dat de
bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Onder deze norm vallen ook de mantelzorgers en

pleegouders. De cliëntenraad vindt dat er in de kostendelersnorm onredelijke argumenten
staan. Het zou goed zijn dat de gemeente kritisch naar de inhoud van de kostendelersnorm
gaat kijken, en de opmerkingen doet naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
9. Vergaderschema cliëntenraad Smallingerland 2017
Het vergaderschema van de cliëntenraad Smallingerland wordt besproken en vastgesteld.
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
Bij het Steunpunt uitkeringsgerechtigden en minima Smallingerland (SUS) komen complexe
zaken binnen. Een stapeling van meerdere problemen.
11. Rondvraag en Sluiting
De beleidsmedewerkster doet een voorstel of cliëntenraad wil deelnemen aan de werkgroep
“Laaggeletterdheid”. De werkgroep houdt zich o.a. bezig met: Hoe het ‘herkennen en
doorverwijzen’ van laaggeletterdheid kan worden opgenomen in het intake/
begeleidingsproces van afdeling Sociale Zaken. Iemand van de cliëntenraad meldt zich
daarvoor aan.
Om 15.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor zijn/haar inbreng.
Voorzitter: Foppe Wouda
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