Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 18 april 2011

Aanwezig
: Johan Spek, Rieteke Otten, Marinus Vermeer , 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) en Hielkje van Linde (notulist).
Afwezig m.k. : Theo Attema en Jan Groenewoud (soza)
1. Opening
Johan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom; ook van harte welkom Andre van Dijk
namens het Cliëntenplatform voor uitkeringsgerechtigden en minima Opsterland (CUMO) en de
mensen op de publieke tribune. Bijzonder welkom aan de gastspreker de heer Hoekstra, hij gaat
informatie geven over de pilot loondispensatie.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Tijdelijke wet pilot loondispensatie
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld geeft de heer Hoekstra informatie over de Tijdelijke wet pilot
loondispensatie. De pilot is halverwege vorig jaar begonnen. De gemeenten konden zich hiervoor
aanmelden. Het ministerie van SZW heeft uit de aanmeldingen een selectie gemaakt op basis van
objectieve criteria. Voor de provincie Friesland doen mee de gemeenten Weststellingwerf en
Smallingerland. De doelgroepen zijn mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en beschikken over
een geldige Wsw- indicatie en op de Wsw- wachtlijst staan (of gedurende de pilot komen). En mensen
die een bijstandsuitkering ontvangen en die niet beschikken over een geldige Wsw- indicatie en door
arbeidsbeperking, vanwege een lichamelijke beperking, psychosociale beperking of verstandelijke
beperking, niet in staat zijn om het wettelijk minimum loon te verdienen maar wel ten minste 20 %
daarvan. Het plan staat in de wet. De regeling houdt in dat de werkgever minder mag betalen dan
minimumloon. De werknemer krijgt een beschikking waarin zijn loonwaarde is bepaald en hoeveel
aanvullende uitkering de gemeente geeft tot maximaal het minimumloon. De regeling vervalt met
ingang van 1januari 2013. De werknemer kan groeien in zijn begeleidingsbehoefte, het houdt in dat
wanneer de begeleiding minder tijd vraagt, stijgt zijn loonwaarde. De werknemer start met drie
maanden met behoud van uitkering, dan wordt de loonwaarde gemeten en wordt het contract
vastgesteld. De loonwaarde wordt halfjaarlijks geëvalueerd. Mensen kunnen zich ontwikkelen; de
arbeidsproductiviteit is geen doel op zich.
Voor de selectie van werknemers wordt gebruik gemaakt van de WSW- wachtlijst, de indicatiestelling
wordt overgenomen van het UWV en er is een intredetoets bij de doelgroep mensen met lichamelijke,
psychische of verstandelijke beperking. SW- bedrijf Caparis stelt op de werkplek de loonwaarde vast.
Voor de loonwaarde meting wordt de Dariuz methodiek gebruikt, het systeem is door TNO
ontwikkeld. Door de opdracht van de werkgever en de werkprestaties van de werknemer te
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combineren krijg je inzicht in de productiviteit, begeleidingsbehoefte, de inzetbaarheid en de
restcapaciteit in euro’s. Bij Caparis heeft een medewerker een trainingsprogramma gevolgd en is
gecertificeerd om hiermee te mogen werken.
-Artikel 9 lid 5 WWB kan niet toegepast worden op deze categorie. Iemand geïndiceerd voor de
Wsw mag niet weigeren, het vrijstellingsartikel is tijdelijk uit de wet gehaald. Deelname aan de pilot
wordt gezien als passende arbeid, mocht iemand het niet redden dan is Wsw- regeling weer van kracht.
Op dit moment is de gemeente bezig het bestand door te nemen. Er zijn 89 WWB uitkeringen met
een WSW- indicatie, 16 kandidaten volgen een traject waarvan 2 bij een werkgever. Men is selectief
bezig welke bedrijven functies beschikbaar hebben die voor de doelgroep geschikt zijn. Door mee te
doen aan de pilot kan de gemeente kennis maken met het instrument en hoe de effecten zijn. Een
verslag van de pilot wordt opgenomen in het halfjaarcyclus verslag Werk en Inkomen 2011. Johan
bespreekt de mogelijkheid of de heer Hoekstra dan ook aanwezig kan zijn. En hij bedankt de heer
Hoekstra voor zijn aanwezigheid en de cliëntenraad is blij met de verkregen informatie.
4. Notulen van 14 maart 2011
Naar aanleiding van op bladzijde 2 zesde regel van boven “De brieven ….heeft mandaat”, de brieven
met de gevraagde en ongevraagde adviezen worden door de afdeling Sociale Zaken afgehandeld.
Voor de wethouder gaat er een kopie van de brieven in zijn leesmap.
5. Secretariaat
Ingekomen stukken:
-18 maart brief van FNV met het onderwerp: beleidsplan gemeente Smallingerland 2012
- 25 februari brief individuele cliënt en 24 maart een kopie van vervolgbrief
Uitgaande stukken:
-18 maart brief aan college B & W reactie op ontvangen antwoorden van het ongevraagd advies m.b.t.
overzicht verlaging toegepast op bijstandsnorm 01-01-2009 t/m 31-08- 2010 en gevraagd advies reintegratiebeleid 2011.
-28 maart brief aan college B & W betreft benoeming leden Cliëntenraad
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
-Wethouder Zweers komt in de ledenvergadering van 11 juli en 21 november.
- Op de website staat nog de naam van de heer Jan Dootjes, deze kan eraf en mevrouw Ingrid
Konings- Noy kan worden toegevoegd.
-Zinvol om te informeren naar een postbusnummer. Binnen de gemeente is zoekgeraakt een brief van
een cliënt en voor de cliënt zijn wij dan makkelijk bereikbaar.
-In het Provinciaal Overleg Cliëntenraden is besproken het abonnement Landelijk Intranet en
Nieuwsbrief LOCSZ/ LVA. Het FSU heeft geen extra budget voor de kosten van een collectief
abonnement. Bij deelname van alle cliëntenraden in Friesland zou dit een bedrag van € 286,-- per
cliëntenraad betekenen. Er is besloten om er niet mee door te gaan.
-Gemeente Alphen a/d Rijn verleende een koudetoeslag aan mensen met een sociaal minimum. Het
dagelijks bestuur gaat na op welke gronden men daar wel kon uitkeren.
-Aanstaande woensdag in de uitzending bij radiozender “Smelne FM” gaat niet door. Voor een
volgende keer vraagt Johan iemand om mee te gaan.
-De Cliëntenraad Werk en Inkomen Skarsterlân heeft een vragenlijst gemaakt voor een enquête om
hun eigen functioneren te toetsen. Deze vragenlijst wordt bewaard als er behoefte aan is, kunnen we
dit gebruiken.
-Het Dagelijks Bestuur heeft een overleg gehad met het Dagelijks Bestuur van de WMO- adviesraad.
Er is gesproken over ‘de Kanteling’ hierin staat beschreven een andere manier van denken en doen van
de gemeenten en burgers. Het is een idee om hierover samen met de WMO- adviesraad te praten met
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de gemeente.
–FNV Lokaal vraagt in de brief of de Cliëntenraad bereid is mee te doen om samen te gaan nadenken
en voorstellen te doen over het door de gemeente te voeren beleid t.a.v. werk, inkomen en zorg.
Hiervoor melden Koos van W. en Jean zich aan en Rieteke als reserve.
-FNV heeft een rapport genaamd “Epsilon reseach” opgesteld naar de verwachte effecten van
overheveling Wajong naar gemeenten. Er zijn nauwelijks argumenten te vinden die wijzen op een
verbetering van de baankansen bij Wajongers door overheveling naar gemeenten, terwijl vrijwel zeker
is dat de uitvoeringkosten fors zullen stijgen
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
Aafke:is er een regeling voor iemand met een WWB uitkering die zijn laatste levensfase in een
Hospice moet doorbrengen . Antwoord Marcus: contact opnemen met de consulent, afhankelijk van
het behandelplan, het is individueel maatwerk. De uitkering wordt nooit stopgezet.
-Op de website van de gemeente kun je een hokje aanklikken met de tekst “lees voor”. Is er
mogelijkheid om dat ook op onze website aan te brengen. Het dagelijks bestuur gaat het onderzoeken.
-Mart: inleverdatum van het rofje wordt bij mensen met wisselend inkomen als lastig ervaren omdat
zij een inkomstenschatting moeten maken of hebben per definitie een schuld aan de gemeente.
Waarom niet verrekenen een maand achteraf. Antwoord Marcus: de gemeente werkt met schatting en
correctie.
6C. Raadscommissie Sazo
Johan leest voor een ingekomen brief van de raadscommissie Sazo met het onderwerp “Mogelijkheid
onafhankelijke klachtencommissie”. Vanavond geeft hij een reactie. De Cliëntenraad geeft hieraan
nog een vervolg.
-De Cliëntenraad heeft het uitvoeringsplan re-integratiebeleid al beoordeeld. Na die tijd zijn de extra
bezuinigingen op het re-integratiebudget bekend geworden. Er wordt informatie gegeven over de
extra bezuinigen en aangegeven dat er mogelijke gevolgen zijn voor de continuïteit.
7. Jaarverslag Werk en Inkomen 2010
- Onder een sluitende aanpak wordt verstaan dat iedereen actief is. Alle klanten WWB zitten op
traject. De kadernota Mensenenactiveren is duidelijk over een sluitende aanpak.
-Inburgeringcursussen is voorlopig een door de overheid bekostigde voorziening. Als een persoon de
inburgeringcursus niet heeft afgerond moet de overheid daar een gevolg aan verbinden. Naast de
inburgeringcursus wordt er gewerkt aan een andere activiteit.
-De gemeente kreeg een budget voor de doelgroep WWB 65 plus. De doelgroep wordt nu rechtstreeks
betaald door het ministerie van Sociale Zaken betaald. De doelgroep werd in 2008 al overgedragen.
-Vanaf het jaar 2008 stijgt het aantal klanten in de WWB meer dan het landelijke gemiddelde.
-De gemeente is selectiever bij schuldhulpverlening. De gemeente kreeg een extra fonds voor de
schuldhulpverlening. De nota schuldhulpverlening is in voorbereiding. In deze nota staat voldoende
informatie over de schuldhulpverlening. Een aantal leden zullen meedoen in de voorbereiding.
8. Wachtlijstbeheer WSW
De notitie Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening komt vanavond aan de orde tijdens de
bijeenkomst van Sazo.
9. Verslag uit de werkgroepen: Re-integratie, P.R., WSW, FSU,
Werkplein, Aanbesteding
P.R. Aafke heeft de afdeling Communicatie gevraagd naar de adressen van redactie van de
dorpskranten. Tot op heden heeft zij nog geen reactie ontvangen.
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FSU: heeft alvast via een e-mailbericht de leden geïnformeerd dat er bezuinigd moet worden tot een
bedrag van € 50.000,-- op jaarbasis. De reden hiervan is dat er geen nieuwe projectsubsidies zijn
ontvangen en er is van fondsen minder geld binnengekomen. In overleg met het bestuur en de twee
personeelsleden met een vast dienstverband is er een afspraak gemaakt dat er twee keer twaalf uur per
week minder gewerkt gaat worden. Hierover wordt nog nader gesproken op de al vastgestelde
ledenvergadering van 9 juni 2011.
Initiatiefgroep Inkomensondersteuning
De werkgroep is op 7 april bij elkaar geweest en daar is het volgende besloten:
-Er komt een verslag met de resultaten van de actie;
-Dit verslag wordt toegestuurd naar organisatie, huisbezoekers, gemeente en de pers;
-Voorbereiding voor een nieuwe ronde in de tweede helft van september 2011 zijn in gang gezet;
-Aan huisbezoekers zal via een invulformulier gevraagd worden of ze in september weer willen
meewerken;
-De volgende bijeenkomst is op 23 mei 2011.
10. Spreekuur en signalen uit de achterban
In het teamoverleg van het Steunpunt uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland kwam
aan de orde klachten over uitbetaling van Kredietbank Nederland. De mensen zouden een boete
moeten betalen voor niet betaalde rekeningen, terwijl de Kredietbank Nederland zelf heeft nagelaten
dit te doen. Reactie Marcus: zal navragen of er bekend is dat de laatste tijd dingen niet goed zijn
gegaan, kan een storing zijn. Johan stelt voor het aantal klachten te bundelen om er een algemene lijn
uit te kunnen halen.
11. Rondvraag en Sluiting
Marcus: de regeling Maatschappelijke Participatie wordt door Opsterland en Smallingerland
gezamenlijk uitgevoerd. Mensen met een laag inkomen hebben inmiddels informatie ontvangen en
over drie weken wordt het bedrag overgemaakt. De mensen hoeven de aanvraag niet meer te
ondertekenen.
-De minima Gids 2011 is uitgebracht en vraagt aan de leden of zij voldoende exemplaren hebben voor
het uitreiken.
-Jean kreeg vragen over kosten begrafenis of dit ook geoormerkt kan worden? Koos van W. merkt op
binnen de initiatiefgroep inkomensondersteuning zijn ook vragen. Koos van W. zal dit binnenkort
voorleggen bij Jan G.
Rond 15.50 sluit Johan de vergadering en bedankt ieder voor zijn/ haar inbreng.
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Afsprakenlijst:
Besloten in vergadering

Afhandelen

Bezwaarcommissie stand van
zaken pilot en uitnodigen
voorzitter

14 maart 2011

23 mei 2011

Vertegenwoordigers doelgroep
WSW en WIJ

14 februari 2011

Wethouder Zweers komt in de
vergadering

14 maart 2011

Gemeente Alphen a/d Rijn
Koudetoeslag informeren naar
argumenten

18 april 2011

Perspectief Nota

18 april 2011

Nota Schuldhulpverlening (eind
van de maand in bespreking)

18 april 2011

Website Cliëntenraad
onderzoek aanklik mogelijkheid
“lees voor”.

18 april 2011

Voorzitter: Johan Spek

11 juli en 21 november 2011
Aanvang 13.30 uur

Secretaris: Marinus Vermeer
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