Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 14 februari 2011

Aanwezig
: Johan Spek, Marinus Vermeer, Rieteke Otten, Theo Attema, Aafke Bouma, Koos van
Witteloostuijn, Koos Meijer, Adrie Muilenburg, Tina Beukema, Jean Koning, Willem Koster, Mart
van der Graaf, Marcus van den Berg (soza), en Hielkje van Linde (notulist).
Afwezig m.k. : Sylvia Regnery en Jan Groenewoud (soza)
1. Opening
Johan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 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.
2. Vaststellen van de agenda
Aafke wil graag dat de aangedragen Nieuwsitems uit de Nieuwsbrief Sociale Zekerheid worden
gekopieerd en uitgereikt. Als een onderwerp uit de Nieuwsbrieven een agendapunt wordt geeft Johan
het aan, nadat het eerst in het bestuur is besproken. Willem wil graag het “rofje” toevoegen aan de
agenda. Het "rofje" is een “Rechtmatigheid Onderzoek Formulier” dat gebruikt wordt voor de
inlichtingenplicht om het recht op bijstand vast te stellen. Antwoord Johan: in de vorige
ledenvergadering met mevrouw De Vries is er in zijn algemeenheid al over gesproken. Er wordt
besloten om de voor- en nadelen van het gebruik in kaart te gaan brengen.
-Afsprakenlijst: ten aanzien van huisbezoeken is Johan in het radioprogramma geweest van Radio
‘Smelne FM’. De radio-omroep was benieuwd hoe de Initiatiefgroep inkomensondersteuning
Smallingerland, in het kader van de privacy, aan de huisadressen komen. In overleg met de
woningbouwverenigingen en de afdeling Sociale Zaken van de gemeente zijn er een aantal straten
geselecteerd waar relatief veel mensen wonen met een minimuminkomen. De Cliëntenraad wil echt in
de uitzending komen, overleg staat in de planning na komende verkiezingen. Theo merkt op dat er
met andere organisaties een goede afstemming komt en elkaar op de hoogte gaat houden.
-Op 18 april komt Gerard Hoekstra voorlichting geven over de pilot loondispensatie. De notulen
worden vastgesteld.
3. Notulen van 17 januari 2011
Naar aanleiding van agendapunt 5A tweede aandachtsstreepje: Johan heeft contact gehad met de heer
Bloksma om te komen tot een afspraak voor persoonlijke gesprekken met zijn achterban. Het is nu niet
doorgegaan, misschien in de toekomst als de mensen er behoefte aan hebben.
Derde aandachtsstreepje: de vraag hoeveel WSW’ers en mensen met een arbeidsbeperking de
gemeente in dienst heeft, kan de afdeling Sociale Dienst geen antwoord op geven. Besloten wordt de
vraag onder aandacht te brengen bij de afdeling Personeelszaken.
4. Secretariaat
Een informatiemap ‘Overheidsbijdragen’ is besteld en binnengekomen. Hier staan de vergoedingen en
bijdragen van alle instanties en instellingen helder en overzichtelijk op een rij. Marcus merkt op dat er
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een beter handboek te verkrijgen is over allerlei geldzaken. Niet alleen van regelingen van de
overheid, maar ook van particuliere fondsen.
-Een uitnodiging binnengekomen van de WMO- adviesraad over een informatiebijeenkomst “De
Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl”. Voor deze bijeenkomst melden zich aan: Tina, Rieteke, Johan,
Marinus , Koos van W en Theo onder voorbehoud.
-Johan heeft twee brieven ontvangen en beantwoord van het “Snelle Actieteam de Trisken”.
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
-Er is een informeel overleg geweest met de wethouder de heer Zweers. Voor de privacy in de hal
wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot verbetering. Aan de wethouder gevraagd of hij
in het voorjaar aanwezig kan zijn bij een ledenvergadering. Marinus gaat een datum plannen.
-WMO- raad en FNV- Lokaal is gesproken over de gemeentelijke jaarrekening. Waar gaan de gelden
naar toe en hoe is de begroting. De stukken zijn openbaar en de begroting wordt in het college
besproken. Wij denken hier aanknopingspunten te vinden voor toekomstig beleid.
-Gesproken over het jaarverslag 2010, het idee is om het op dezelfde wijze te gaan doen als vorige
keer.
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
-Johan was vanochtend in de radio-uitzending van “Omrop Fryslân”. De aanleiding van de uitnodiging
was de twee brieven gericht aan het college inzake strafkortingen en privacy in de hal. Het gesprek
ging over het bestaan van een relatie tussen re-integratie en verlaging op de uitkering.
-De Landelijke Vereniging Arbeidsongeschikten en de Landelijk overleg cliëntenraden Sociale
Zekerheid gaan stoppen met uitbrengen van de gratis Nieuwsbrief Sociale Zekerheid. De
gefinancierde ontwikkelingsfase is bijna afgelopen en voor het voortbestaan wordt er een
abonnementsbijdrage gevraagd. Afhankelijk van de prijs en informatie wordt er een afweging
gemaakt. Het FSU neemt het in onderzoek.
5C. Raadscommissie Sazo
Vanavond wordt er informatie gegeven over WWB- belemmering door gedrag en kleding. De
gemeente heeft geen specifiek beleid aangaande deze kwestie. Indien een uitkeringsgerechtigde
willens en wetens door gedrag en kleding een re-integratietraject frustreert dan heeft hij of zij een
probleem. Er zal dan een maatregel opgelegd worden. De bestaande verordening biedt daarvoor
voldoende mogelijkheden. Het college bepaalt wat goed of niet goed is en daarna kan het besluit door
de rechter worden getoetst. De Cliëntenraad vindt dat je hier behoedzaam mee om moet gaan. Bij de
wortel van een geschil moet worden getracht tot overeenstemming te komen. De gemeente en de
betrokkene moeten tot een gezamenlijk startpunt komen. Het dragen van een boerka is de
achterliggende gedachte. Johan geeft het advies: zorg dat mensen bijzondere bijstand krijgen voor
kledingadvies bij een sollicitatie.
6. Onderkant van de Arbeidsmarkt;
nieuwe wetgeving WWB, WIJ, WSW en Wajong
Marinus doet verslag van zijn bezoek aan de Conferentie Sociale Regelingen aan de Onderkant van de
Arbeidsmarkt. Onder de aanwezigen waren er weinig mensen van de gemeenten. Belangrijk punt is
een tekort tijdsbestek, volgens de V.N.G is dat normaal voor de gemeenten maar door de veelheid aan
informatie voor de burgers te kort. De M.K.B. gaf aan dat zij ook liever zaken deden met het UWV, de
Werkpleinen en de Werknemersorganisaties. Zoals het nu lijkt krijgt de doelgroep Wajong dezelfde
regels als de doelgroep WWB. Mensen met een Wajong uitkering hebben een beperking en kunnen
niet zomaar op de arbeidsmarkt komen. LocSZ en de LVA hebben in een brief aan de regering
aangegeven dat het onverstandig is om hun plannen door te voeren. Marinus wordt bedankt voor het
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mooie verslag.
-Marcus geeft informatie over de stand van zaken van wijzigingen die eraan staan te komen.
7. Begroting Cliëntenraad 2012
De begroting is goedgekeurd en wordt ingediend.
8. Verslag uit de werkgroepen: Re-integratie, P.R., WSW, FSU,
Werkplein, Aanbesteding
-Re-integratie: advies re-integratiebeleid 2011 is ingediend.
-P.R.: geweest in radio-uitzending Omrop Fryslân.
-WSW: binnen de WSW is het moeilijk. De vacature afvaardiging WSW in onze Cliëntenraad is nog
niet opgevuld.
-FSU: op 3 maart is er een ledenvergadering met o.a. agendapunt vervolg toekomstvisie. De laatste
vergadering is geweest op 9 december en toen is er gediscussieerd over wat het FSU nu is, wat naar
de toekomst toe en wat kunnen we met andere doelgroeporganisaties doen.
-Werkplein: in het UWV Werkbedrijf staan een hoop vestigingen op de tocht en het gerucht gaat dat
er maar 30 Werkpleinen over zullen blijven. Door de vele veranderingen is het ook moeilijk om de
mensen te helpen.
-Initiatiefgroep inkomensondersteuning Smallingerland: de vrijwilligers hebben de eerste
instructiebijeenkomst gehad. Er zijn ongeveer 40 huisbezoekers en er worden plus minus 400 tot 450
adressen bezocht. Het lijkt dat alle informatiefolders er zijn. De actie vindt plaats in de eerste twee
weken van maart.
9. Spreekuur
Er zijn geen algemene aandachtspunten. In het teamoverleg met als gast de heer van der Heide van het
loket “PING” kwam de vraag privacy naar voren. Het loket ”PING” is in het gemeentehuis verhuisd
naar de achterste balie.
10. Rondvraag en Sluiting
Aafke: Stichting Clip heeft een aantal rechten van cliënten geformuleerd. In de WWB is vooral sprake
van plichten, waardoor cliënten en sociale diensten nog wel eens vergeten dat de cliënten ook rechten
hebben. Zij stelt voor het overzicht van “Individuele rechten van cliënten in de sociale zekerheid” als
bijlage toe te voegen aan het maandelijks te verzenden "rofje". Het dagelijks bestuur komt met een
voorstel.
Marcus: de gemeente is bezig met het herschrijven van de schuldhulpverlening. Welke voorwaarden
stelt de gemeente aan het schuldhulpverlening traject. Hoeveel kansen moet de gemeente de mensen
geven. Marcus vraagt aan de Cliëntenraad of er mensen bereid zijn om in het voorwerk mee te denken.
Aafke,Theo, Mart en Willem melden zich aan.
Mart: waar ligt de financiële grens bij de gemeentelijke belastingkwijtschelding? Kunnen we daar de
burgers ook beter op wijzen? Is het mogelijk dat in de dorpskranten informatie wordt geplaatst.
Rond 15.50 sluit Johan de vergadering en bedankt ieder voor zijn/ haar inbreng. En hij bedankt de
publieke tribune voor de belangstelling.
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Afsprakenlijst:
Besloten in vergadering

Afhandelen

Voorlichting Pilot
Loondispensatie

17 januari 2011

18 april 2011

Formulier Onderzoek
Rechtmatigheid “Rofje”

14 februari 2011

18 april 2011

Vertegenwoordigers doelgroep
WSW en WIJ

14 februari 2011

Individuele rechten en plichten
van cliënten in de sociale
zekerheid

14 februari 2011

14 maart 2011

Informatie dorpskrant
Kwijtschelding gemeentelijke
belasting

14 februari 2011

14 maart 2011

Afdeling Personeelszaken
Percentage ambtenaren met
arbeidsbeperking en WSW’ers

14 februari 2011

14 maart 2011

Voorzitter: Johan Spek

Secretaris: Marinus Vermeer
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