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Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag 2020. Met dit verslag brengen
wij u op de hoogte van de activiteiten van het afgelopen
jaar. Van de geplande fysieke bijeenkomsten konden er
slechts een paar doorgang vinden en werden ook wij geconfronteerd met het fenomeen
digitaal vergaderen.
In maart 2020 veranderden de omstandigheden ingrijpend door het uitbreken van het
coronavirus COVID-19. De maatregelen die de overheid in verband hiermee afkondigde,
hadden met name grote gevolgen voor de samenleving. Door de maatregelen rondom het
coronavirus heeft de economie een flinke klap gekregen. Dit zal naar verwachting het
komende jaar 2021 leiden tot extra instroom in de bijstand van mensen die tijdelijk werk
hadden en geen of weinig WW-rechten hebben opgebouwd.
Gezien de bezuinigingen die door de gemeente Smallingerland zijn aangekondigd spreekt de
cliëntenraad haar zorgen uit voor de positie van alle bijstandsgerechtigden en minima
binnen onze gemeente.
Zonder teveel op deze plaats op inhoudelijk zaken te willen ingaan (de afzonderlijke
hoofdstukken brengen u volledig op de hoogte) mag gesteld worden dat 2020 als één van de
meest bijzondere jaren gezien kan worden in het bestaan van de Cliëntenraad Werk en
Inkomen Smallingerland.
Dank aan alle leden, die tijd namen om te luisteren naar de woede, de twijfels, de
ontgoocheling, de vragen, de wanhoop van heel veel mensen tijdens het afgelopen jaar.
Dank voor jullie begrip, jullie geduld, jullie meezoeken naar oplossingen.
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1.0 Het jaar 2020
1.1 Vergaderingen:
In het voorwoord werd het al aangegeven, in de eerste 2 maanden van 2020 heeft de
cliëntenraad haar cyclus van vergaderingen kunnen aanhouden. In januari is de Cliëntenraad
2 keer bijeen geweest en in februari 1 keer. De voorbereidingsvergadering van maart heeft
nog plaatsgevonden. De openbare vergadering van 16 maart moest komen te vervallen door
de ingrijpende Lock-down. Hierdoor is de structuur van vergaderen veranderd en kwamen
de werkzaamheden deels stil te liggen. In juni kon de draad weer worden opgepakt tot en
met november. In december werd er wederom een Lock-down van kracht en kon er niet
fysiek worden vergaderd.
Door de maatregelen die werden opgelegd waren de openbare vergaderingen vanaf maart
2020 niet toegankelijk voor burgers die na sluiting van de vergadering vragen kunnen stellen
en/of signalen kunnen delen met de Cliëntenraad.
De vergaderingen van de Cliëntenraad die zijn gehouden in 2020 vonden plaats in Brede
School De Drait.
Openbare vergaderingen
6 januari 2020
voorbespreking
20 januari 2020

Besloten vergaderingen
17 februari 2020
20 april 2020

2 maart 2020
16 maart 2020

voorbespreking
geannuleerd

4 mei 2020
18 mei 2020

geannuleerd
geannuleerd

geannuleerd

22 juni 2020
19 oktober 2020
14 december 2020

geannuleerd

7 september 2020 voorbereiding
21 september 2020
2 november 2020
23 november 2020

voorbereiding

Totaal 15 vergaderingen in 2020 waarvan daadwerkelijk gehouden 10 vergadering.
Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. De notulen van de openbare vergaderingen
worden gepubliceerd op de website van de Cliëntenraad en worden gedeeld met de
contactambtenaar van de gemeente Smallingerland en de WMO Adviesraad.
Het ambtelijk secretariaat verzorgt de voorbereidingen voor de vergaderingen en notuleert
de vergaderingen.
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1.2

Activiteiten

In 2020 heeft de Cliëntenraad, voor zover mogelijk, diverse activiteiten bijgewoond, onder
andere:
 De Ronde Tafelgesprekken gemeentehuis Smallingerland;
 Een bijeenkomst ‘werken zonder loon en behoud van uitkering’;
 De netwerkbijeenkomst Werk- en Inkomen Fryslan;
 De 2e expertmeeting Beleidsparticipatie in het Fries Sociaal Domein;
 Een discussielunch ‘armoede’;
 Diverse sessies met betrekking tot de visie Sociaal Domein;
 Een netwerkoverleg in verband met de brede problematiek rond de Jeugdzorg;
 Het congres ‘sociale uitsluiting’;
 De bijeenkomst Regioplan Beschermd Wonen;
 De sessie waarin de woonvisie is besproken.
27 februari 2020 is een delegatie van de Cliëntenraad in gesprek gegaan met het Dagelijks
Bestuur van de WMO Adviesraad.
De leden van de Cliëntenraad gaan ook naar de vergaderingen van de organisaties die zij
vertegenwoordigen in de Cliëntenraad en halen informatie bij hun achterban. De leden
voeden hiermee de Cliëntenraad met relevante informatie.
De voorzitter heeft geregeld overleg gehad met betrokken wethouder(s),
beleidsmedewerkers en contactambtenaren.
Een werkgroep van de Cliëntenraad werkt aan het optimaliseren en actualiseren van de
website van de Cliëntenraad.
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1.3

Onderwerpen

In de verschillende vergaderingen in 2020 zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de
orde geweest:










1.4

De privacy van bezoekers aan het gemeentehuis bij het te woord staan in de
openbare ruimten;
Vluchtelingen;
Werken zonder loon;
Schuldhulpverlening hoe gaat het met beslag en wat wordt aan preventie gedaan;
De bejegening van burgers door overheidsinstanties;
De ombudsfunctie bij de gemeente;
Politieke ontwikkelingen binnen het gemeentehuis;
Het beleidsplan ‘Focus op werk’;
AV Frieso;
Kans op werk voor statushouders;
Adviezen

De Cliëntenraad heeft in 2020 de volgende gevraagde- en ongevraagde adviezen
uitgebracht:
Gevraagd advies op:

- er is door Carins B.V. een advies gevraagd met betrekking tot
de verhuisurgentie. Deze vraag is niet door de Cliëntenraad
beantwoord aangezien dit niet betreft de doelgroep van de
Cliëntenraad.

Ongevraagd advies:

-

zorgen bijstandsgerechtigden naar betaald werk;
de perspectiefnota;
bijstandsuitkering en zonnepanelen (vraag);
de financiële gevolgen Corona voor kwetsbare mensen;
kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
beschutte werkplekken;
de ombudsfunctie;
AV Frieso-regeling en gevolgen door Corona;
Visie sociaal domein.
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2.

Toekomst

De cliëntenraad gaat het eerste deel van het aankomend jaar zowel gevraagd als ongevraagd
advies uitbrengen aan de beleidsmedewerkers en het college van B&W met betrekking tot
de rechten en belangen van uitkeringsgerechtigden en minima.
Eind 2020 is er door de Cliëntenraad een adviesaanvraag ontvangen voor een nieuw te
vormen Adviesraad Sociaal Domein. De Cliëntenraad zal een adviserende rol hebben bij het
tot stand komen van deze adviesraad waarin zowel de WMO als Werk en Inkomen
vertegenwoordigd zullen zijn.
2.1

Activiteiten voor 2021

Wanneer alle beperkende maatregelen met betrekking tot het Coronavirus, deels, worden
opgeheven zal de Cliëntenraad weer in staat zijn op volledige sterkte te functioneren en zal
er weer fysiek vergadert kunnen worden.
Het eerste half jaar zal in het teken staan van de opdracht en advies om te komen tot een
Adviesraad Sociaal Domein.
Aan de hand van de ontwikkelingen bij de gemeente (spoorboekje) zullen er het komend
jaar activiteiten uiteen gezet worden in de vorm van thema’s, welke zullen worden
behandeld in de besloten vergaderingen, waarbij informatie wordt opgehaald door het
uitnodigen van een professional of ervaringsdeskundige. Waar nodig zal het thema worden
behandeld in de openbare vergadering waar gelegenheid is om vragen te stellen aan de
contactambtenaar.
Naast de verschillende thema’s heeft de Cliëntenraad steeds aandacht voor, en blijft de
ontwikkelingen volgen, op het gebied van:
 Beleidsveranderingen;
 Participatiewetgeving;
 Re-integratie;
 Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen op actuele - en lopende zaken;
 Deelnemen aan de ronde tafel bijeenkomsten, wanneer onderwerpen betrekking
hebben en aansluiten bij de werkzaamheden vanuit de cliëntenraad;
 Pr werkzaamheden om de cliëntenraad meer zichtbaar te maken;
 Kennisverrijking.
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3.

Organisatie

3.1

Samenstelling (eind 2020)

De Cliëntenraad stelt, aan de hand van voorliggende onderwerpen, werkgroepen samen.
Deze werkgroepen gaan met het onderwerp aan de slag en halen hiervoor informatie op of
bezoeken daarvoor bijeenkomsten. Terugkoppeling vindt dan plaats in de vergaderingen van
de Cliëntenraad. De Cliëntenraad kan in haar vergadering besluiten om het onderwerp
verder uit te diepen of van een ongevraagd advies te voorzien.
De leden van de Cliëntenraad vertegenwoordigen, dan wel zijn afgevaardigd door:
arme kant van Drachten;
Ouderenbonden;
FNV;
Vereniging Vluchtelingenwerk Smallingerland;
Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Smallingerland (SUS);
Stichting Voedselbank Smallingerland;
Humanitas; en
VN-panel
dan wel hebben zitting in de Cliëntenraad op persoonlijke titel of als ervaringsdeskundige.
3.2

Leden Cliëntenraad

Eind 2020 was de samenstelling van de cliëntenraad als volgt:
Naam
A. Meijerman
T. Beukema
S. Regnery
T. Hoekstra
A. Eijgelaar
I. Haakma
R. Mulumba-Yema
J. Fillekes
E. Bakker
P. Strijker
R. Schaake

Titel
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid en vicevoorzitter
Lid

Mevrouw A. Edens ambtelijk secretaris cliëntenraad.
Vanuit de gemeente waren in 2020 een aantal beleidsmedewerkers in de vergaderingen
aanwezig. Het contactpunt vanuit de gemeente was in 2020 eerst mevrouw A. Potijk en
vervolgens mevrouw M. Eizenga.
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4.

Jaarrekening en Begroting

VERANTWOORDING 2020 TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2020
Omschrijving
Begroot 2020
Realisatie 2020
Onkostenvergoeding leden
25.500,00
16.625,00
Vergaderingen en bijeenkomsten
Reiskosten en overige onkosten (kantoorkosten + porti)
300,00
216,73
Vakliteratuur/abonnementen en contributies
150,00
29,95
Kosten website (beheer en onderhoud)
200,00
141,49
Representatiekosten
Workshops
Zaalhuur en overig
2.000,00
507,10
Overige algemene kosten
350,00
606,52
Deskundigheidsbevordering
500,00
Onvoorzien
1.000,00
Totaal

30.000,00

18.126,79

In het overzicht uitgaven 2020 is een post voor kosten website opgenomen. Dit bedrag is lager dan
de werkelijk gemaakte kosten in 2020. De kosten voor het onderhoud en bijwerken van de website
zijn gefactureerd in 2021, waardoor een bedrag van € 302,50 mee gaat naar 2021 en in dit overzicht
ontbreekt.
BEGROTING 2021

Omschrijving
Onkostenvergoeding leden
Vergaderingen en bijeenkomsten
Reiskosten en overige onkosten
Vakliteratuur/abonnementen en
contributies
Kosten website (beheer en
onderhoud)
Representatiekosten
Workshops
Zaalhuur en overig
Overige algemene kosten
Deskundigheidsbevordering
Onvoorzien
Totaal

uitgaven 2020
raming 2021
raming 2022
16.625,00 €
25.500,00 €
25.500,00
€
€
216,73 €
300,00 €
300,00

€

29,95 €

150,00

€

150,00

141,49 €
€
€
507,10 €
606,52 €
€
€

200,00
2.000,00
350,00
500,00
1.000,00

€
€
€
€
€
€
€

200,00
2.000,00
350,00
500,00
1.000,00

30.000,00 €

30.000,00

18.126,79 €

Aldus vastgesteld in de vergadering van __ maart 2020.
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