Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 17 januari 2011

Aanwezig
: Johan Spek, Rieteke Otten, Aafke Bouma, Koos van Witteloostuijn, Koos Meijer,
Adrie Muilenburg, Tina Beukema, Jean Koning, Sylvia Regnery, Willem Koster, Mart van der Graaf,
mevrouw De Vries (soza), Marcus van den Berg (soza), Jan Groenewoud (soza)en Hielkje van Linde
(notulist).
Afwezig m.k. : Marinus Vermeer en Theo Attema,
1. Opening
Johan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de eerste vergadering van het
nieuwe jaar. Ook van harte welkom de mensen op de publieke tribune. Na afloop van de
ledenvergadering krijgen de mensen op de publieke tribune de gelegenheid tot het stellen van vragen
en niet tijdens de vergadering. Willem ook van harte welkom na een lange periode van afwezigheid
vanwege zijn ziekte. Willem bedankt een ieder die hem tot steun is geweest en die hem een kaartje
heeft gestuurd.
2. Vaststellen van de agenda
Agendapunt 5C Raadscommissie SaZo wordt agendapunt 7A. De vergadering van vanavond komt te
vervallen want er is woensdagavond een gezamenlijke vergadering van de commissies Samenleving
en Zorg (SaZo), Algemene Economische en Financiële Zaken en Ruimte (AEFZ), Infrastructuur en
Milieu (RIM). De concept begroting Cliëntenraad komt de volgende keer op de agenda en de agenda
wordt vastgesteld.
3. Notulen van 13 december 2010
Er zijn geen aanvullingen. De notulen worden vastgesteld.
4. Secretariaat
Op 13 januari is er een brief binnengekomen van de FNV met het bericht dat namens de FNV
Vakcentrale mevrouw A.T. Koning- Helsdingen wordt voordragen voor de benoeming als lid binnen
de Cliëntenraad Smallingerland. Als zij benoemd gaat worden dan ontstaat er een vacature voor het
Steunpunt uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland.
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
- Maandag 7 maart om 14.00 uur is er een extra vergadering over de ontwikkeling kabinetsplannen
met betrekking tot het vormen van één regeling voor ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’, namelijk de
regeling WWB,WIJ, WSW en Wajong. En over het persoonlijk functioneren binnen de Cliëntenraad.
-Op de achterban bijeenkomst is een afspraak gemaakt met de heer Bloksma voor nader overleg over
het hebben van persoonlijke gesprekken met zijn achterban. Er is contact met de heer Bloksma op
welke wijze het gaat gebeuren. Rieteke en Johan gaan dit doen.
En een aantal mensen hebben aangegeven een nader gesprek te willen hebben met de Cliëntenraad.
Het werkgroepje re-integratie neemt contact met hen op.
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-Naar aanleiding van een onderwerp in de nieuwsbrief Sociale Zekerheid van de Landelijke
Cliëntenraad “Gemeenteraad dwingt Zwolle om WSW’ers in dienst te nemen” vraagt Johan of de
gemeente hier ook mensen kan aannemen die afkomstig zijn uit de afkomstig sociale
werkvoorziening. Antwoord Jan G: alle WSWérs zijn in dienst van de gemeente. In zijn algemeenheid
wordt er gekeken om mensen met een handicap in dienst te nemen en uitdrukkelijk gevraagd om te
solliciteren. Aafke vraagt hoeveel mensen met een beperking heeft de gemeente zelf in dienst?.
-Vrijdagochtend is het halfjaarlijks informeel overleg met wethouder Zweers.
-Van de Landelijke Cliëntenraad is er een brief binnengekomen met de vraag om deel te nemen aan de
webenquête over cliëntenparticipatie op het Werkplein. Johan heeft de enquête ingevuld en hij heeft
het definitieve structuur cliëntenparticipatie op het Werkplein Drachten toegestuurd.
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
-Mart: heeft het concept nieuwe aanvraagformulier voor minimaregelingen en bijzondere bijstand
ontvangen. En heeft het aanvraagformulier voorgelegd aan drie niet deskundigen op dit gebied. Het is
eenvoudig en goed leesbaar.
6. MensenenActiveren; Uitvoeringsplan Re-integratie 2011
Mevrouw DeVries geeft aanvullende informatie op het Uitvoeringplan Re-integratie 2011.
-De Pilot houdt in dat de werkgevers minder dan het minimum loon betalen als de werknemer door
zijn arbeidsbeperking minder productief is. De betrokken werknemer ontvangt van de gemeente een
aanvulling op het loon. Bij Caparis wordt het eerst aan de mensen bekend gemaakt. Als mensen het
wel willen dan wordt er een werkgever voor hen gezocht. Belangrijk is of een werkgever zich
daarvoor wil inzetten. Binnen de gemeente is Gerard Hoekstra de medewerker die de Pilot uitvoert en
de Cliëntenraad informeert en verdere uitleg kan geven.
-Mevrouw De Vries zegt toe nadere gegevens aan te leveren omtrent de hulp- zorgtrajecten voor
jongeren. De Cliëntenraad zal spoedig een advies gaan uitbrengen
7. Mensengeld; Stand van zaken uit- en invoering kadernota minimabeleid.
Eind 2007 heeft de gemeente de kadernota minimabeleid “Mensengeld” uitgebracht. Mensengeld had
verscheidende actiepunten gericht op de verbetering van de positie van minima in de gemeente. Door
middel van deze “stand van zaken” wordt er een beknopt overzicht gegeven van de in- en uitvoering
van Mensengeld.
-Voor het gebruiken van alle beschikbare informatie is bestandskoppeling een standaard onderdeel van
iedere regeling. Marcus geeft nog nadere informatie over de toegepaste bestandskoppeling.
-Eind februari wordt er gewerkt met één online aanvraagformulier voor alle regelingen. Voor de
doelgroep wordt op de website een soort service aangeboden met de meest voorkomende vragen. Het
papieren formulier verdwijnt niet.
- Niet gerealiseerd is het aanbod voedselbank. Aan de orde komt het krantenartikel met het bericht dat
de voedselbank heeft besloten om met enige regelmaat een inzamelingsactie te houden in Albert Heijn
aan het Kiryat Onoplein. Omdat niet voldoende producten aangeleverd worden om elke twee weken
140 mensen een voedsel pakket te geven. Johan vraagt of er via overheidswegen iets gedaan kan
worden om dit te voorkomen. Hij zal het onder de aandacht brengen bij de leden van de gemeenteraad.
-Voor de schuldhulpverlening krijgt de gemeente geoormerkt geld van het rijk met een bedrag van
€ 180.000 per jaar. Mart merkt op dat als de Kredietbank Nederland de schuldhulpverlening heeft
afgerond, krijg je meteen een rekening. Mevrouw de Vries stelt wel dat als men in de schuldsanering
zit dan drie jaar de gelegenheid krijgt om je financiën op orde te brengen, het zijn individuele zaken.
De gemeente staat open voor mensen die het niet kunnen . Na afloop van een schuldsaneringtraject
kan iemand op indicatie budgetbeheer krijgen. Mensen die hun schulden niet kunnen bedwingen,
houdt de gemeente in budgetbeheer.
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8. Benoemen lid en plaatsvervanger participatieraad Werkplein
De Cliëntenraad benoemt Johan als afgevaardigde om deel te nemen in de participatieraad Werkplein
Drachten. Marinus wordt benoemd tot plaatsvervanger.
9. Verslag uit de werkgroepen: Re-integratie, P.R., WSW, FSU,
Werkplein, Aanbesteding
-Werkplein: werkgroep Participatieraad Werkplein Drachten heeft de structuurnota afgerond en het
kan worden rondgestuurd.
-FSU: voert woensdag een actie in het provinciehuis, zij doet dit samen met FNV Bondgenoten. Met
deze actie willen zij duidelijk maken dat mensen met lage inkomens onevenredig worden getroffen
door de bezuinigingen van het kabinet. Het kan volgens hen ook anders.
-Koos van W. meldt de stand van zaken bestrijding armoede in Drachten. De werkgroep treedt naar
buiten als Initiatiefgroep Inkomensondersteuning Smallingerland. Allerlei vrijwilligersorganisaties
zijn aangesproken op de vraag om op zoek te gaan naar vrijwilligers voor huisbezoek. Vanuit de
Cliëntenraad hebben zich vier personen aangemeld waaronder Koos van W. en Johan. Voor de
huisbezoeken zijn twee trainingsbijeenkomsten vastgesteld. De actie start in maart. Voorafgaande
wordt op de te bezoeken adressen de Minimawijzer van de gemeente verspreid.
10. Spreekuur
Er zijn geen algemene aandachtspunten.
11. Rondvraag en Sluiting
-Voor de Wet WIJ moeten nog jongeren aangetrokken worden. Via het Werkplein bij het management
gevraagd of er ook kandidaten zijn. De gemeente heeft alle namen, de sociale dienst gaat deze
doelgroep benaderen.
-Mart vraagt of bij de doelgroep ouderen, die geen sollicitatieplicht hebben, het rechtmatigheid
onderzoek formulier (rofje) ook kan worden afgeschaft. Mevrouw De Vries attendeert erop dat het
kabinet heeft ingezet op fraude inzet. Het kabinet handhaaft streng en met strenge sancties van drie
maand onthouding.
Rond 15.45 sluit Johan de vergadering en bedankt ieder voor zijn/ haar inbreng. En hij bedankt de
publieke tribune voor de belangstelling.

Afsprakenlijst:
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Besloten in vergadering

Afhandelen

13 december 2010

14 februari

Uitvoeringsplan Re-integratie
2011

17 januari 2011

01 februari

Voorlichting Pilot
Loondispensatie

17 januari 2011

18 april

Radio ‘SmelneFM’

Voorzitter: Johan Spek

Secretaris: Marinus Vermeer

