Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 14 maart 2011

Aanwezig

: Johan Spek, Theo Attema, Aafke Bouma, Koos van Witteloostuijn,

Koos Meijer, Adrie Muilenburg, Tina Beukema, Jean Koning, Sylvia Regnery, Willem
Koster, Mart van der Graaf, Marcus van den Berg (soza), Jan Groenewoud (soza) en
Hielkje van Linde (notulist).
Afwezig m.k. : Rieteke Otten, en Marinus Vermeer
1.

Opening

Johan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom; ook van harte
welkom Dineke Nieuwenhuis namens het Cliëntenplatform voor
uitkeringsgerechtigden en minima Opsterland (CUMO).
2.

Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Notulen van 14 februari 2011

Naar aanleiding van agendapunt 2: Aafke brengt ter sprake om de Nieuwsitems uit
de Sociale Zekerheid als informatie te willen beschouwen en rondgestuurd moeten
worden. Is er al iets bekend over de voortbestaan van de gratis Nieuwsbrief nu er
een abonnementsbijdrage wordt gevraagd. Op dit moment is er nog geen
duidelijkheid;
-agendapunt 3: hoeveel WSW’ers en mensen met een arbeidsbeperking de gemeente
in dienst heeft. Deze gegevens worden niet door de afdeling Personeelszaken
geregistreerd;

-agendapunt 4: nadat iedereen het

informatieboekje “Overheidsbijdragen” heeft gelezen, komt het weer op de agenda;
-agendapunt 5C: de Raadscommissie was het eens met de gemeente om geen aparte
regeling te gaan maken betreffende WWB- belemmering door kleding en gedrag. De
notulen worden vastgesteld.
4.

Secretariaat

Binnengekomen: van het FSU de Rondzendbrief;
-van Steunpunt uitkeringgerechtigden en gehandicapten Smallingerland een
voordracht nieuw lid voor de Cliëntenraad in de persoon van mevrouw Konings- Noy;
-van Provinciaal Overleg Cliëntenraden en het FSU een uitnodiging themabijeenkomst
“Uniforme regeling” op 25 maart in “De Open Hof” te Leeuwarden. Hieraan koppelt
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Johan de mededeling het centraal regelen van het bijwonen van bijeenkomsten en
cursussen en dergelijke. Johan is het coördinatiepunt.
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
-van FNV- Lokaal een verzoek om de gemeente te gaan vragen waarom zij nog niet
meedoen aan de site “Bereken uw recht” en aan te sporen om het wel te doen. Op
de site “Bereken uw recht” kunnen mensen kijken of ze in aanmerking komen voor
inkomensaanvullingen, vergoedingen, kwijtschelding en dergelijke. Antwoord Marcus:
het is een site van het Nibud en Stimulans. Het zijn marktpartijen die je laten
voorrekenen waar je recht op hebt en waarbij je exact de financiële gegevens moet
invullen. De site rechtopbijstand.nl geeft wel een goed advies en een doorverwijzing
naar de site van Smallingerland;
-brieven van het college van B & W met de antwoorden op onze adviezen: advies
uitvoeringsplan re-integratie 2011, advies re-integratiebeleid, ongevraagd advies
m.b.t. overzicht verlaging op toegepast op bijstandsnorm 01-01-2009 - 31-082010 . De brieven worden beantwoord namens het College door het hoofd Sociale
Zaken, zij heeft mandaat.
* Koos M: de bedoelde boodschap kwam niet goed over, wij hadden een ander
antwoord verwacht.

* Naar aanleiding van ongevraagd advies m.b.t.

overzicht verlaging toegepast op bijstandsnorm adviseert Adrie om te onderzoeken
naar een mogelijkheid om te voorkomen dat men na een aanzegging toch weer moet
afzien van een verlaging. Bij de gemeente is de bezwaarprocedure vastgelegd in
Algemene Wet Bestuursrecht. Een bezwaarschriftprocedure kun je verschillend
inrichten, daarvoor is in de wet namelijk ruimte geboden. Het besluit wel toetsen op
rechtvaardigheid, juistheid en rekening houdend met degene die een bezwaar maakt
en tegen wie. Vier jaar geleden is er voor de doelgroep WWB een bezwaarcommissie
gekomen met een onafhankelijke voorzitter. Na twee jaar is het in de gemeenteraad
besproken en toen is het weer verlengd. Jan G. informeert wie de voorzitter is van
de bezwaarcommissie en de stand van zaken van de destijds ingevoerde pilot.
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
Aafke: de folder van de cliëntenraad zit niet bij elke beschikking. In de landelijke pers
gelezen een grote toestroom van de wet WIJ. Reactie Marcus: wijzen naar een
economische crisis, jongeren krijgen nu een werk- leer aanbod en dat heeft een
aanzuigende werking. De gemeente ziet wel een toename van 13 procent WWB en
Wij in vergelijking met 2010. De wet WIJ gaat weer verdwijnen.

Jean:

zij bezocht een voorlichtingsavond beleefbibliotheek voor de startende ondernemer.
De Kamer van Koophandel en de gemeenten Opsterland en Smallingerland gaven
voorlichting. Jean levert een verslag aan met de voor- en nadelen van een zzp-er.
Marcus: de minimagids 2011 zit eraan te komen en kan verstuurd worden naar de
doelgroepen. Johan: gemeente Bergen stelt deze winter een koudetoeslag
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beschikbaar voor burgers met bijstandsnorm 120 %. De toelage is bedoeld als
eenmalige bijdrage in de stookkosten.
5C. Raadscom m issie Sazo
Vanavond wordt informatie gegeven over ID werknemer. Jan G. geeft uitleg: sinds
januari 2001 bestaat de regeling en de maximum beloning is 130 % van het wettelijk
minimumloon. Tot op dit moment betaalde de gemeente maximaal 130 % wettelijk
minimumloon. Nu is de gemeente van plan om de loonkostensubsidie voor de
loonkosten van de ID werknemers per 1 januari 2012 vast te stellen op 100 % van
het wettelijk minimumloon. En het aanvullende deel tot maximaal 30 % voor rekening
komt van de ID- werkgevers. Het is de keuze van de werkgever om 30 % zelf te
financieren, bij niet voor eigen rekening nemen heeft dat consequenties. Denk
bijvoorbeeld aan de scholen. Bij de doelgroep blijvers is altijd tegen de instellingen
gezegd dat de gemeente blijft financieren zolang de overheid het financiert. De
loonkostensubsidie is persoongebonden en de gemeente heeft niet het recht om op
individueel niveau onderscheid te maken. Het verlagen van de loonkostensubsidie
naar 100 % van het wettelijk minimumloon voor alle ID- werknemers is louter omdat
iedereen gelijk wordt behandeld. De cliëntenraad gaat de commissie vragen of er
genuanceerd naar de regeling gekeken kan worden. Door bijvoorbeeld de
loonkostensubsidie terug gebracht kan worden tot 120 % van het wettelijk
minimumloon of een deel van de loonkosten ten laste komt van een ander budget.
	
  
6. Voorlichting W W B cliënten
De Stichting Clip heeft een aantal rechten van cliënten geformuleerd. In de WWB is
vooral sprake van plichten, waardoor cliënten en sociale diensten nogal vergeten dat
cliënten ook rechten hebben. De Cliëntenraad vraagt hoe onze cliënten worden
voorgelicht? Antwoord Marcus: de cliënten worden gewezen op de minimagids en de
informatie op de website. Een overzicht van de betaaldata wordt meegegeven en de
folder van de cliëntenraad gaat meestal mee. De gemeente heeft moeite met de
strekking van dit overzicht. De meningen van de gemeente en de cliëntenraad
verschillen hierin. In feite zou het principe op Smallingerland van toepassing kunnen
zijn.
7. Verslag uit de werkgroepen: Re-integratie, P.R., W SW , FSU,
W erkplein, Aanbesteding
-Re-integratie: Adri en Johan hebben een overleg gehad met mevrouw Van Dijk en
mevrouw De Vries en er is besproken dat de cliëntenraad contact zal opnemen met
de re-integratiebedrijven en daarmee een afspraak te maken.
-P.R.: onderzoekt het plaatsen van informatie in dorpskrant over de Kwijtschelding
gemeentelijke belasting.
-FSU: 3 maart is er een ledenvergadering geweest. Besproken is: *de begroting die
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bestaat uit twee componenten namelijk een vast bedrag van de provincie en een
bedrag uit fondsen. De fondsen hanteren zwaardere regels en hebben geen geld
beschikbaar;
*de vervolg discussie van de toekomst Lokale Steunpunten en Cliëntenraden en het
FSU;

* aanmelding van 4 nieuwe leden namelijk: Burgerplatform

WMO Weststellingwerf, Sociaal Steunpunt Oostellingwerf, Steunpunt
Uitkeringgerechtigden gehandicapten en minima Achtkarspelen en Cliëntenraad WWB
Oostellingwerf;
*voortbestaan van het Sociaal Investeringsfonds. Het FSU krijgt hiervan financiële
bijdragen voor haar projecten.
-W erkplein: in het UWV Werkbedrijf staan een hoop vestigingen op de tocht en het
gerucht gaat dat er maar 30 Werkpleinen over zullen blijven. Waarschijnlijk zal alleen
het Werkplein in Leeuwarden over blijven.
-Initiatiefgroep inkom ensondersteuning Sm allingerland: de actie loopt goed
en is nagenoeg afgerond. De bezoekadressen doorgegeven naar het SUS. Op 23
maart is er een evaluatiebijeenkomst in “De Arke”te Drachten. Eventueel is er een
vervolg in het najaar van 2011.
8. Spreekuur
Het is heel druk met opgave inkomstenbelasting, veel aanvraag voor kwijtschelding
gemeentelijke belasting en het verwerken van hulpvragen die zijn voortgekomen uit
de huisbezoeken Initiatiefgroep inkomensondersteuning Smallingerland. Bij aanvraag
voor de gemeentelijke kwijtschelding worden naar veel kopieën gevraagd. Het
gemeentehuis biedt de mogelijkheid om de kopieën te maken.
9. Rondvraag en Sluiting
Aafke: verzoekt om rondzenden van het e-mailadres van mevrouw Konings- Noy.
Sylvia: deelt mee dat de postbezorgers van Caparis de postadressen niet goed
lezen.
Rond 15.50 sluit Johan de vergadering en bedankt ieder voor zijn/ haar inbreng.

Afsprakenlijst:
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Voorlichting Pilot

Besloten in vergadering

Afhandelen

17 januari 2011

18 april 2011

14 februari 2011

18 april 2011

Loondispensatie
door Gerard Hoekstra
Formulier Onderzoek
Rechtmatigheid “Rofje”
Vertegenwoordigers

14 februari 2011

doelgroep WSW en WIJ
Bezwaarcommissie stand

14 maart 2011

23 mei 2011

van zaken pilot en
uitnodigen voorzitter
	
  

Voorzitter: Johan Spek

Secretaris:

Marinus Vermeer

NB: aanvulling op agendapunt 5A “Bereken uw recht”. Voor informatie over bijstand
maakt de gemeente gebruik van een landelijke website waarin de lokale informatie
wordt weergegeven: www.smallingerland.rechtopbijstand.nl Op deze site staan ook
formulieren waarmee men de aanvraag indient voor verschillende regelingen zoals
bijzondere bijstand, witgoedregeling, de regeling maatschappelijke participatie,
langdurigheidstoeslag, AV Frieso collectieve zorgverzekering.
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