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1.

AFSPRAKEN

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De 4 nieuwe leden worden voorgesteld aan de gasten. De benoeming wordt aan het college
gestuurd.
Brief voor benoeming nieuwe leden wordt aan het college gestuurd.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 23 april 2018
Tekstueel / Inhoudelijk:
Punt 5.a. De heer Vlietstra vraagt om een terugkoppeling van het gesprek met Caparis.
Laatstgenoemde stelt voor om communicatie en dergelijke met Caparis via de gemeente te
laten verlopen. De Cliëntenraad is in gesprek gegaan op uitnodiging van Caparis en heeft
daartoe zelf geen initiatief ondernomen. Reguliere overleggen komen tot stand op de
gebruikelijk wijze door tussenkomst van het college.
De Cliëntenraad zal eind juni een terugkoppeling (impressie) geven aan de heer Vlietstra en
cc beleidsmedewerkers na het gesprek met Caparis.
Signalen vluchtelingenwerk. Nalini Balgobind is contactpersoon bij de gemeente.
Notulen goedgekeurd.

AFSPRAKEN
4.

Terugkoppeling aan de heer Vlietstra en cc beleidsmedewerkers van het gesprek met Caparis.
Nalini Balgobind contactpersoon bij gemeente inzake vluchtelingenwerk.
Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
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5.

AFSPRAKEN
6.

AFSPRAKEN
7.

stand van zaken met betrekking tot het Sociaal Domein
Het Raadsprogramma is ontvangen. Er zijn weinig nieuwe punten en veelal
algemeenheden. De Cliëntenraad bespreekt het raadsprogramma en komt er op terug
bij de startnotitie.
Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe college wordt samengesteld.
stand van zaken coalitie besprekingen in relatie tot het Sociaal Domein
De CR zal speerpunten aandragen op het gebied van werk en inkomen voor de
startnotitie bij de brainstormsessie op 26 juni.

Actuele zaken en mededelingen
vanuit beleidsmedewerker(s)
o Implementatie schuldhulpverlening:
Er komt een uitvoeringsplan zoals eerder door de wethouder is toegezegd.
Het gesprek moet nog plaatsvinden zodra de nieuwe wethouder is
geïnstalleerd. Vervolgens zal de Cliëntenraad het uitvoeringsplan ontvangen.
o Startnotitie:
Inhoudelijk is het te breed om nu iets over te zeggen. Input voor deze notitie komt in
de brainstormsessie van 26 juni.
Vanuit de Cliëntenraad
o De Cliëntenraad ontvangt graag informatie over implementatie
e
schuldhulpverlening 1 kwartaal 2018
o De Cliëntenraad ontvangt graag informatie over de stand van zaken met
e
betrekking tot de startnotitie 2 kwartaal 2018
o De Cliëntenraad brengt in de maand juni 2018 een ongevraagd advies uit met
betrekking tot de re-integratie
Te verwachten stuk: Uitvoeringsplan schuldhulpverlening.
Stand van zaken gebiedsteams en team Werk & Inkomen
Het voorstel zal ondermeer inhouden dat de aanvragen en de re-integratie niet naar het
gebiedsteam gaan maar blijven bij de gemeente. Het gebiedsteam richt zich op participatie en
niet op werk en inkomen met een verplichtend karakter. Besproken wordt de mogelijke twee
lijnen bij bijzondere bijstand. De formele beslissing hiervoor blijft bij de gemeente. Er is geen
ambtelijke belemmering voor wat in het gebiedsteam is besproken.
Het gebiedsteam helpt burgers met een hulpvraag. Werk en inkomen gaat niet via het
gebiedsteam. De aanvraag werk en inkomen gebeurd bij de gemeente en activering werk gaat
eveneens via de gemeente. Bijzondere bijstand gaat in beginsel via de gemeente, maar kan
wel binnen het gebiedsteam worden besproken, aangezien in het gesprek met de burger
situaties naar voren kunnen komen dat wel door het gebiedsteam kan worden opgepakt.
Het is van belang dat er een duidelijke en heldere route is voor de burger.
Conclusie:
- Inkomensprobleem / bijzondere bijstand via de gemeente.
- Hulpvragen gaan naar het gebiedsteam.
Voorbeelden worden genoemd welke situaties waar behandeld worden.
Gebiedsteams zijn nog bezig met de interne uitvoeringsposities en er is twijfel of er voor de
vakantie duidelijkheid is. Eind juni gaat het op de route binnen de gemeente. Het is belangrijk
dat er een goede overdracht en afstemming plaatsvindt met de invoering van de overheids
B.V.. De gemeente wil dit intern goed organiseren. Een samenvatting en de onderwerpen van
het traject zal de heer Zijlstra delen met de Cliëntenraad.
Het privacybeleid is nog niet geregeld binnen de gemeente. Er is een ambtenaar aangesteld
bij de gemeente voor de AVG.
De Startnotitie en het raadsprogramma zijn nu onderwerpen waar de gemeente aan werkt.
Verder geen informatie vanuit de gemeente.
Te verwachten stukken: Samenvatting en onderwerpen in het traject overheids B.V. (dhr. Zijlstra)
Spreekuur (signalen uit de achterban)
Vluchtelingenwerk
Geen punten.
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Steunpunt Uitkeringsgerechtigden, Gehandicapten en Minima Smallingerland (SUS)
Er is, door het vertrek van de voorzitter van het SUS nu een a.i.-voorzitter.
Er zijn geen punten te melden.
Arme kant van Drachten
Geen vergadering gehad en geen punten.
FNV
Geen punten. Zodra er punten zijn worden deze ingebracht.
CNV
Geen punten
Ouderenbonden
Geen punten
Stichting Voedselbanken
De Voedselbank is bezig met een verhuizing. Maandag 4 juni is de eerste uitdeling vanuit de
nieuwe locatie De Giek 22a.
Cliënten met bewindvoering hebben een bepaald (klein) budget waaruit zij niet in staat zijn
voeding te betalen. Het geld is er wel, maar de bewindvoerder houdt het budget bewust klein
ter bescherming van de klant en ter voorkoming van terugval. Deze mensen maken aanspraak
op de voedselbank. Dat er een klein budget is bij deze mensen is het een probleem en wordt
gevraagd welke route deze mensen kunnen lopen om hier iets aan te doen. Er worden wel
pakketten verstrekt, maar er is wel geld maar te weinig beschikbaar als leefgeld.
De gemeente heeft op de vraag geen antwoord paraat en vermoed dat een oplossing kan
worden gezocht bij de schuldhulpverlening.
Bij de voedselbanken zijn screeners die dit signaleren en die kunnen doorverwijzen. Dan is
inventariseren of een doorverwijzing naar het gebiedsteam het juiste traject is.
De gemeente heeft geen grip op bewindvoeringen.
De voedselbank ziet graag dat er na het stoppen van het verstrekken van het voedselpakket
de persoon nog wordt begeleid. Doorverwijzing naar het gebiedsteam is dan de juiste route en
beginpunt.
Humanitas
Nog niet vertegenwoordigt in de Cliëntenraad.
8.

Nieuws en meldingen vanuit de werkgroepen
Werkgroep Re-integratie
De werkgroep is bezig met de voorbereiding van een ongevraagd advies en komt bijeen op 30
mei aanstaande.
Werkgroep PR
Problemen met het opstarten van de website van de Cliëntenraad. Binnenkort komt de
website online met informatie.

9.

Rondvraag en sluiting
Gevraagd wordt of de ambtelijk secretaris wordt betaald door gemeente en of deze
onafhankelijk is? De voorzitter laat weten dat de ambtelijk secretaris wordt betaald uit de
gelden die de gemeente beschikbaar stelt voor de Cliëntenraad en dat zij onafhankelijk is en
in dienst is van M.O.S.
Verder geen vragen.
De voorzitter sluit de vergadering en biedt de aanwezigen op de publieke tribune de
gelegenheid tot het stellen van vragen.
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