Verslag van de ledenvergadering op 23 april 2018
Aanwezig: Anton Meijerman (voorzitter), José Klijnstra, Tina Beukema, Mart van der Graaf,
Sylvia Regnery, Alex Eijgelaar, Bonny Veenstra, Roger Mulumba-Yema, Peter Strijker.
Afwezig met kennisgeving: Tjistke Hoekstra, Ina Haakma, Hielkje van Linde en de
beleidsmedewerkers.
1. Opening
De voorzitter opent de ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom.
Aan de aanwezigen op de publieke tribune laat de voorzitter weten dat er na de afloop van de
vergadering ruimte is voor het stellen van vragen.
In verband met de afwezigheid van de ambtelijk secretaresse, zullen de gemaakte
aantekeningen verwerkt worden in een verslag.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering van 19 maart 2018 worden doorgenomen.
Pagina 3 tekstueel:
In de 4e alinea worden de woorden heeft en vertrouwen in een andere volgorde gezet zodat
de zinsopbouw klopt.
Pagina 6:
Het schema wordt aangepast aan de opmaak.
4. Secretariaat/mededelingen dagelijks bestuur
- Secretariaat : geen mededelingen.
- Dagelijks bestuur: Na overleg met het DB heeft een lid van de cliëntenraad zich voor nu
teruggetrokken uit de cliëntenraad.
- Er is een nieuwe website in ontwikkeling en daarop zal in de nabije toekomst meer
inhoudelijk- en actueel nieuws worden vermeld.
5. Actuele zaken en mededelingen vanuit beleidsmedewerkers
- De beleidsmedewerkers zijn deze keer niet aanwezig in de vergadering in verband met een
bespreking om de contouren op te zetten voor de startnotitie sociaal domein
5a. Actuele zaken en mededelingen door de voorzitter toegelicht:
-De voorzitter benoemt dat de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad best spannend
kan worden en het er op lijkt dat we een meer liberalere koers gaan varen.
Ten aanzien van het sociaal domein wordt de Rotterdamse methode (aldus in de volksmond
zo genoemd)toegepast en we gaan meer naar het meer socialere Amsterdamse model. Dit is
repressief en zachter. De cliëntenraad gaat zijn uiterste best doen om het Amsterdamse
model de nadruk te geven. Hierin staat het leveren van maatwerk en de mens voorop!!
De cliëntenraad zal tav het sociaal domein gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
- Er is onder andere contact met Dhr. Bonnema van Caparis. Dit als positief ervaren door de
cliëntenraad en zal een vervolg krijgen.
- Vanuit de cliëntenraad zal er een gesprek komen met Wouter Heine over laaggeletterdheid.
Hierover heeft de cliëntenraad een ongevraagd advies uitgebracht. (Zie hiervoor de website
www.clientenraadsmallingerland.nl)
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6. Stand van zaken gebiedsteams en team Werk & Inkomen
In mei 2017 is besloten dat het team W&I samen moet werken met de Overheids BV.
W&I gaat niet mee naar de Overheids BV. De cliëntenraad wordt niet zomaar overgeheveld
naar de Overheids BV
Er zijn drie werkgroepen:
1) Toe leiden naar de arbeidsmarkt.
2) Werkzoekenden zonder problemen.
3) Inburgering
7. Spreekuur (signalen uit de achterban)
Op het gemeentehuis is men niet voldoende op de hoogte hoe mensen te begeleiden die als
vluchteling hier zijn en na een jaar inburgering formulieren moeten invullen voor het
aanvragen van een uitkering. Vluchtelingenwerk begeleidt mensen een jaar lang. De vraag is
hoe vaak is vluchtelingenwerk bereikbaar om hierin begeleiding te bieden. Wat we nu weten
is dat voor inburgering 1x per week.
Het zou wenselijk zijn als er één aanspreekpunt komt binnen de gemeente.
Daarbij merkt de clientenraad op dat er enerzijds maar kort taalles gevolgd wordt door de
vluchtelingen en anderzijds wanneer je de taal niet voldoende machtig bent je geen uitkering
kan aanvragen. Mensen moeten in staat zijn om zelf de formulieren in te kunnen vullen.
8. Werkgroepen intern en extern
- De externe werkgroep zorg voor de minima:
Er is een open brief en een notitie verzonden vanuit de werkgroep aan de gemeenteraden in
Friesland met als doel om de discussie en evaluatie met betrekking tot de dure AV Frieso
ziektekostenverzekering op gang te brengen. (zie voor beide de website
www.cliëntenraadsmallingerland.nl)
De werkgroep heeft het voorwerk gedaan en heeft inmiddels een voorstel neergelegd bij de
provinciale adviesgroepen om een informatie- ochtend te verzorgen. Daarbij wordt een
oproep gedaan aan raden en organisaties om de open brief en de notitie zoveel mogelijk te
delen en onder de aandacht te brengen van de doelgroep. Cliëntenraden wordt gevraagd om
een ongevraagd advies uit te brengen.
- PR Werkgroep: Is druk bezig om de website te actualiseren en te updaten. Dit zal
binnenkort zichtbaar worden.
- Werkgroep Re-integratie: Zij zullen in de maand mei 2018 een ongevraagd advies
uitbrengen.
9. Rondvraag en Sluiting
-Er is een vraag vanuit de cliëntenraad over de bijdrage vanuit de beleidsmedewerkers. Dit
wordt als erg uitgebreid en veel ervaren. De cliëntenraad gaat duidelijker aangeven waar ze
informatie over wenst en wanneer er iets te melden is zal aan de beleidsmedewerkers
gevraagd worden dit tijdig in te brengen. We zullen erop toezien dat we vanuit het
spoorwegboekje 2018 werken.
Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid
en zijn/haar bijdrage.

Voorzitter: Anton Meijerman

Secretaris: José Klijnstra
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