Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 11 juli 2011

Aanwezig
: Johan Spek, Rieteke Otten, Koos van Witteloostuijn, Koos Meijer, Adrie
Muilenburg, Tina Beukema (komt iets later), Jean Koning, Sylvia Regnery, Willem Koster, Mart van
der Graaf, Ingrid Konings, Jan Groenewoud (soza), Marcus van den Berg (soza), wethouder T. Zweers
(sociale zaken en economische zaken) en Hielkje van Linde (notulist).
Afwezig m.k. : Aafke Bouma, Marinus Vermeer , Theo Attema, Ingrid Konings en Dineke
Nieuwenhuis namens Cliëntenplatform voor uitkeringsgerechtigden en minima Opsterland (CUMO).

1. Opening
De voorzitter opent alweer de laatste ledenvergadering voor de zomervakantie, hij heet iedereen van
harte welkom; ook van harte welkom de mensen op de publieke tribune. En bijzonder welkom aan
wethouder T. Zweers van Sociale Zaken.
2. Vaststellen van de agenda
De volgorde van de agendapunten wijzigt omdat wethouder Zweers de ledenvergadering kan bijwonen
tot 14.30 uur. Men besluit na de kennismaking met de wethouder eerst agendapunt 7, 8 en van 9 het
onderdeel Werkplein te behandelen.
3. Kennismaking wethouder Sociale Zaken
Wethouder Zweers dankt de cliëntenraad voor de uitnodiging. Er wordt een kort voorstellingsrondje
gedaan. Sinds 11 mei 2010 is hij wethouder van deze gemeente. Zijn speerpunten zijn om sociale
gemeente te zijn en aandacht te hebben voor mensen die het moeilijk hebben. Hij geeft aan dat het
moeilijk is het huidige sociale niveau te handhaven, want de hele wetgeving is in beweging. De
wethouder heeft de portefeuille Sociale Zaken en Economische Zaken gecombineerd om inzicht te
krijgen op de aspecten van de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft hij in portefeuille Recreatie en toerisme,
project Drachtervaart en Plattelandsontwikkeling.
-Een spreekuurhoudster van het SUS vraagt de wethouder nadere informatie over een ontvangen brief
bij meerdere uitkeringsgerechtigden. De inhoud van de brief gaat over het project “Volop Werk” van
Caparis. De informatie wordt kort weergegeven en komt op de mensen nogal bedreigend over. Tevens
merkt zij op om meer klantvriendelijke brieven te schrijven naar de klanten. Wethouder Zweers weet
van het project; werken met behoud van uitkering. Je probeert voor de mensen de kansen naar werk
groter te maken. De Cliëntenraad is met het principe van de gemeente eens, maar het moet wel in een
perspectief tot betaald werk staan. De beleidsmedewerker vult aan dat de aanbieding een vraag van
Caparis is. Mensen worden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst met daarna een individueel
gesprek. Het is een opstaptraject voor een periode van drie maanden. De cliëntenraad komt hierop
terug op een later moment. De cliëntenraad wil graag op de hoogte gebracht worden als er nieuwe
projecten gaande zijn.
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7. Rechtsmatigheidsonderzoekformulier WWB
Ook al zijn er in de Wet werk en bijstand veel dingen in beweging, wil de cliëntenraad kijken om het
rechtmatigheidsformulier “rofje “ te gaan afschaffen. In een bestuurlijke afspraak tussen Ministerie
van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten staat dat het “rofje”zal worden
vervangen door een geïntegreerd status- en mutatieformulier. De gemeenten Opsterland en
Smallingerland behoren tot de kleine groep die het “rofje” nog maandelijks hanteren. De
beleidsmedewerker merkt op dat Vereniging Nederlandse Gemeente hierop nog geen antwoord heeft
gegeven. Als het zover is dan gaat de gemeente in de verandering mee. Het is een soort aanbeveling,
gemeenten hebben alle vrijheid om het zelf in te richten. Het gaat hier om bedrijfsprocessen en een
andere mogelijkheid kost ook geld. De gemeente wil de mensen een instrument geven, om alles door
te geven wat er doorgegeven moet worden. Op deze manier kan de gemeente voorkomen dat de
mensen in de problemen komen. De gemeente vindt het gebruik van een mutatieformulier eens per
drie manden voor veranderingen en preventie niet geschikt.
-De uitkeringsgerechtigden zijn nu verplicht het “rofje” persoonlijk af te geven bij het gemeentehuis
aan de balie, daarbij maken de mensen in de buitendorpen vervoerskosten. Kunnen zij gebruik maken
van een antwoordnummer? Het gebruik van een antwoordnummer is een mogelijkheid, de
postverzending is ieders eigen verantwoordelijkheid. Er wordt afgesproken dat de beleidsmedewerker
binnenkort de mogelijkheid van het antwoordnummer extra zal gaan benadrukken door middel van
voorlichting.
-De gemeente is bezig met het vereenvoudigen van vragen op het “rofje”. De vragen gaan gedurende
de verandering in de wetgeving aangepast worden. De gemeente is bezig met een digitaal systeem om
het “rofje” in te vullen en te beantwoorden.
8. Perspectiefnota 2012- 2015
Het sociaal beleid van de gemeente en het bijbehorende voorzieningenniveau worden ontzien. De
perspectiefnota is aangenomen, wat erin is opgenomen wordt het volgend jaar door de gemeente
uitgevoerd. Het is bedoeld om te gebruiken bij de begroting 2012. In de perspectiefnota is een Reintegratie pilot opgenomen. De pilot is ingericht om op de doelgroepen te focussen. In het najaar komt
de gemeente met concrete voorbeelden.
9. Verslag uit de werkgroepen:
Werkplein: als gevolg van ontwikkelingen bij het UWV sluit het Werkplein te Drachten eind maart
2012. De cliëntenraad vraagt of de gemeente al bezig is met het overnemen van bepaalde zaken. Van
de 100 Werkpleinen blijven er 30 over, de gedachten gaan uit naar een passende opvang in
concentratiepunten. De WW blijft voorlopig een taak van de UWV Zij zullen zich meer richten op
digitale dienstverlening in plaats van persoonlijk contacten met de klant.
4. Notulen van 20 juni 2011
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en de voorzitter bedankt de heer Van Witteloostuijn voor
het maken van de notulen. Naar aanleiding van de afsprakenlijst deelt de voorzitter mee dat de
voorzitter van de Bezwarencommissie in ledenvergadering van september of oktober komt. Het thema
is: hoe verhoudt de bezwarencommissie zich tot een klachtencommissie.
-Eind juni heeft de Tweede Kamer de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen. Het is een
grote lijnen wet. De gemeentelijke nota Schuldhulpverlening komt in het najaar.
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5. Secretariaat
Ingekomen stukken:
-22 juni een brief van het college met een antwoord op het ongevraagd advies m.b.t. afschaffen
rechtmatigheidsonderzoeksformulier “rofje”. Op het moment spelen erbij de afdeling Sociale Zaken
vele zaken die voorrang hebben zoals: de aangekondigde bezuinigen op de Re-integratiemiddelen,
invoering van de Wet werken naar vermogen en digitaliseren van het WWB archief. Het inleveren
van het maandelijkse “Rofje” is nog steeds een goede manier om relevante informatie tijdig door te
geven. Bij herhaalde overtreding wordt de uitkering voor drie maanden stopgezet. Het is van belang
om uitkeringsgerechtigden hiervoor te behoeden.
Uitgaande stukken:
-07 juli een brief aan het college met een reactie op het antwoord van het college op onze brief van 27
april onderwerp “Diverse zaken in de Hal” De cliëntenraad stelt hierin, de cliënten bij een uitnodiging
voor een eerste afspraak te wijzen op het gebruik van een spreekkamer.
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
-De voorzitter heeft gesproken met een kandidaat voor de cliëntenraad. Op dit moment is er geen
vacature voor de doelgroep ervaringsdeskundige. De kandidaat had geen belangstelling voor het
gesprek en daarmee is de procedure afgerond.
-Het DB wil moeite doen om de doelgroep Wajong in de cliëntenraad te krijgen. De cliëntenraad zou
de ledenvergaderingen naar de avond kunnen verplaatsen. Re-integratiebedrijf ReWork heeft de
mogelijkheid aangeboden om een vacature te plaatsen op het mededelingenbord. De cliëntenraad moet
dan eerst een functieprofiel maken.
-De geplande extra vergadering van 5 september blijft op de agenda staan, in afwachting van de
reactie op het onderzoeksrapport “Re-integratie in de gemeente Smallingerland”.
-Woensdag 28 september om 13.30 uur is er in het gebouw “de Rank” aan de Berglaan 10 te Drachten
een bijeenkomst georganiseerd door het FSU met het onderwerp “de Vrijwilliger”. Het is een
gezamenlijke bijeenkomst met de cliëntenraden Opsterland, Tietjerkstreradiel, Smallingerland en de
spreekuurpunten SUGO en SUS.
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
Werkgroep Klantvriendelijkheid Brieven en Formulieren doet nogmaals een beroep op de leden om te
kijken naar verbeterpunten van het rechtmatigheidsonderzoeksformulier WWB. Er is slecht één reactie
binnengekomen.
6C. Raadscommissie Sazo
Vanavond komt aan de orde: Tussentijdse rapportage project “Gezonde slagkracht”. Het rapport gaat
over overgewicht te voorkomen en tegen te gaan door gezonde leefstijl te stimuleren.
De voorzitter gaat hierop reageren met de volgende aandachtspunten:
-er was een lokaal gezondheidsbeleid in 2009- 2012, waarin ook was opgenomen het terugdringen van
overgewicht. Wat is daarvan terecht gekomen en hoe is in het nieuwe plan met de resultaten rekening
gehouden?;
-de relatie van een minimum inkomen en de voeding, met weinig financiële middelen kan niet altijd de
aangeprezen voeding worden gekocht;
-hoe ontwikkel je een methode die mensen aanspreekt, die weinig financiële middelen hebben om
bijvoorbeeld naar een sportschool te gaan.
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9. Verslag uit de werkgroepen: Re-integratie, P.R., WSW, FSU.
Re-integratie: het onderzoeksrapport “Re-integratie in de gemeente Smallingerland” moet nog naar
het college. Er zal spoedig een brief komen met een reactie op het onderzoek. En hoe de cliëntenraad
en sociale dienst gezamenlijk verder kunnen.
10. Spreekuur en signalen uit de achterban
Er zijn veel vragen over de geldigheid van de DigiD. Hij blijft namelijk geldig tot anderhalf jaar nadat
de DigiD inlogcode voor het laatst is gebruikt. Informatie over de Digitale identiteit staat in de
Minima Gids. Er is geen informatie opgenomen over de geldigheid. De beleidsmedewerker gaat
contact opnemen met de afdeling Communicatie.
11. Rondvraag en Sluiting
Rond 15.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor zijn/ haar inbreng.
Afsprakenlijst:
Besloten in vergadering

Afhandelen

Bezwaarcommissie stand van
zaken pilot en uitnodigen
voorzitter

14 maart 2011

19 september 2011

Vertegenwoordigers doelgroep
WSW en WIJ

14 februari 2011

Nota Schuldhulpverlening

18 april 2011

najaar

Onderzoek communiceren met
blinden en slechtzienden

23 mei 2011

Theo en Marinus

Caparis NV
Project “Volop Werk”

11 juli

DigiD geldigheid
contact afdeling Communicatie

11 juli

Voorzitter: Johan Spek

Marcus

Secretaris: Marinus Vermeer
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