Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 20 maart 2017

Aanwezig: Foppe Wouda (voorzitter), Marinus Vermeer, Jan van der Wouden, Ingrid
Konings, Tina Beukema, Sylvia Regnery, Willem Koster, Tjitske Hoekstra, Alex Eijgelaar,
Ina Haakma, Angélique Damen (soza), Rob Moenandar (soza) en Hielkje van Linde (notulist)
Afwezig m.k.: Mart van der Graaf en Concetta Fiorello
1. Opening
De voorzitter opent de ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017- 2020 gemeente Smallingerland
Het beleidsplan Schuldhulpverlening Smallingerland 2017-2020 is een kadernota. Het geeft
de beleidsmatige keuzes voor schuldhulpverlening in de komende jaren aan. Het beleidsplan
is in de lijn met de gemeentelijke Transformatieagenda Sociaal Domein 2016-2020. De
Transformatieagenda is in de zomer van 2016 door het college vastgesteld en brengt
samenhang in de gemeentelijke taken op het gebied van het Sociaal Domein. De praktijk van
uitvoering wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan.
De gemeente kiest er nadrukkelijk voor om schuldhulpverlening voor iedereen open te stellen,
er worden geen mensen op voorhand uitgesloten.
Het beleidsplan wordt in besloten ledenvergadering besproken. De cliëntenraad zal spoedig
advies uitbrengen.
4. Notulen ledenvergadering 20 februari 2017
De notulen van de ledenvergadering van 20 februari 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Secretariaat
Ingekomen: Van afdeling Sociale Zaken informatie over het onderwerp:
Klanttevredenheidsonderzoek Participatiewet
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
Er is een bijeenkomst geweest met de cliëntenraad SW Caparis. De cliëntenraden van de acht
gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) waren uitgenodigd. Naast de
ondernemingsraad van Caparis was alleen de cliëntenraad van Smallingerland aanwezig. In
het bijzonder ging het om de actuele situatie van de werknemers van de Groenvoorziening
van Caparis die in dienst gaan komen bij vier gemeenten. De werknemers moeten ontslag

nemen bij Caparis en dan in dienst treden bij de gemeente of in een op te richten stichting. Het
is een operatie die inspeelt op de Participatiewet: beschutte werkplekken onderbrengen bij de
gemeenten en verdere ontmanteling van het SW-bedrijf.
De cliëntenraad en de ondernemingsraad van Caparis constateren dat bij de overheveling de
rechtspositie, het persoonlijke welzijn van de medewerkers en de zorgvuldigheid in het geding
zijn. Besloten is om namens de cliëntenraad SW Caparis een brief te sturen naar de acht
gemeenten van de GR met het onderwerp: Overname personeel afdeling Groen van Caparis
door vier gemeenten. In de brief wordt sterk afgeraden om op persoonlijke titel ontslag te
nemen.
-De groenmedewerkers blijven in dienst bij de GR tot het juridisch goed is uitgevoerd.
Voorlopig worden de groenmedewerkers uitgeleend “om niet” aan de vier gemeenten in
dienst te nemen tot de afhandeling is gevolgd.
-Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen maximaal 150 euro per maand met een
maximum van 1500 euro per jaar een (onkosten) vergoeding ontvangen zonder dat het
verrekend wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Jetta Klijnsma past hier de regels voor
aan. De cliëntenraad vraagt wat zijn de gevolgen van de aanpassing? Antwoord
beleidsmedewerkster: Het is een uitvoeringsregeling.
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
-In week 11 ontvangen alle cliënten met een uitkering op grond van de Participatiewet een
vragenlijst in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek. Om een goede vergelijking te
kunnen maken met het vorige onderzoek wordt hierbij dezelfde (geactualiseerde) vragenlijst
gebruikt als in 2013. De cliëntenraad vraagt hoe de privacy van de cliënten is gewaarborgd?
Antwoord beleidsmedewerker: De gegevens zijn niet gekoppeld aan een persoon, het
onderzoeksbureau BMC verwerkt de antwoorden. De herinnering om de vragenlijst te
beantwoorden wordt naar alle cliënten verstuurd.
-De "Minimagids gemeente Smallingerland 2017" is verschenen. Elk jaar rond deze tijd
verschijnt de nieuwe minimagids. In deze gids staan alle relevante regelingen van de
gemeente. De gids is gratis af te halen bij de gemeentebalie in het gemeentehuis.
7. Wat verder ter tafel komt
De beleidsmedewerkster geeft informatie over een tweetal aanpassingen in de
afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOZ gemeente Smallingerland 2017. Het
betreft artikel 5: afzien van verlagen in verband met dringende redenen en in onderlinge
samenhang artikel 8 en 9: Schendingen van verplichtingen uit de Participatiewet, IOAW en
IOAZ.
Artikel 5: Als een belanghebbende kampt met problemen op meerdere levensterreinen kan
bijvoorbeeld worden afgezien van een verlaging, als deze een integrale oplossing van de
problemen belemmert. Ook als de schuldenproblematiek wordt vergroot en het gezin mogelijk
de woning wordt uitgezet en/of als de zorgplicht van de overheid ten aanzien van de kinderen
in het geding komt, is er sprake van dringende redenen.
Artikel 8 en 9: Belanghebbenden die ondersteuning nodig hebben bij het plaatsen van een
curriculum vitae krijgen hulp aangeboden namens het college. Het college legt pas een
verlaging op nadat belanghebbende is uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en hij/zij in

de gelegenheid is gesteld om zijn/ haar verzuim te herstellen. De cliëntenraad gaat akkoord
met de aanpassingen.
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
Bij het Steunpunt uitkeringsgerechtigden en minima Smallingerland (SUS) komen vragen
over het aanvragen van bijzondere bijstand. Kan de gemeente ook handvatten geven voor de
beoordeling van aanvragen bijzondere bijstand? Antwoord beleidsmedewerkster: In de
Minimagids gemeente Smallingerland 2017 zijn ook handvatten opgenomen. Bijzondere
bijstand is altijd individueel maatwerk en afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.
Voor de aanvraag kunnen mensen contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken.
9. Rondvraag en Sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Om 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor zijn/haar inbreng.
Voorzitter: Foppe Wouda
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