Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad d.d. 19 september 2011.
Aanwezig : Johan Spek (voorzitter),Rieteke Otten, Koos van Witteloostuijn (verslag), Koos Meijer,
Adrie Muilenburg, Tina Beukema, Willem Koster, Mart van der Graaf, Ingrid Konings, Aafke Bouma,
Theo Attema en Jan Groenewoud (soza),
Afwezig m.k. : Marinus Vermeer, Jean Koning, Sylvia Regnery, Hielkje van Linde (amb. secr.),
Marcus van den Berg (soza) en Dineke Nieuwenhuis namens Cliëntenplatform voor
uitkeringsgerechtigden en minima Opsterland (CUMO)

1. Opening
De voorzitter opent de eerste ledenvergadering na de zomervakantie en doet wat nadere mededelingen
omtrent de redenen en omstandigheden van afwezigheid van enkele leden. Wegens afwezigheid van
de ambtelijk secretaris zal Koos van Witteloostuijn fungeren als notulist. Willem Koster meldt het
laatste nieuws van Marinus Vermeer vanwege diens ziekenhuisopname.
2. Bezwarencommissie
Inmiddels is mevrouw E. de Boer,voorzitter van de bezwarencommissie, ook gearriveerd en heet de
voorzitter haar speciaal welkom. Vervolgens krijgt mevrouw De Boer de gelegenheid om wat te
vertellen over het werk en de procedure van de commissie. De leden kunnen eventueel ook nadere
vragen stellen.
De bezwarencommissie is ingesteld door de gemeente Smallingerland medio 2006 en is alleen van
toepassing voor de WWB. Het eerste jaar was een pilot en is daarna voortgezet. De gemeente had als
eis gesteld dat de te benoemen leden rechten gestudeerd hadden en geen enkele binding hebben met de
gemeente Smallingerland. (Hier dus ook niet wonen).
De commissie komt elke 2 weken bij elkaar en behandelt per zitting maximaal 6 bezwaarschriften. Op
jaarbasis zijn dit ongeveer 60 tot 80 bezwaren. Men geeft een advies over het geschil aan het college
van B & W. Dit advies is niet bindend. De indruk bestaat dat veel adviezen door het college
overgenomen worden. Er is geen openbare rapportage (jaarverslag) van aantallen en uitspraken
gegrond of ongegrond. De secretaris maakt geen jaarverslag maar houdt wel de aantallen bij.
De commissie bestaat uit 5 onafhankelijke leden, waaronder een voorzitter, plaatsvervangend
voorzitter en 2 leden. De commissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. Op een zitting
zijn de (plaatsvervangend) voorzitter en 2 leden van de commissie aanwezig.
Men krijgt een oproep om op de zitting te verschijnen, dit is geen verplichting. Indien gewenst kan
men familie/kennis of adviseur meenemen naar de zitting. De commissie stelt nadere vragen en/of
verduidelijkingen aan de bezwaarmaker. Na hoor en wederhoor komt men zo mogelijk tot een
unaniem advies. Vier tot 6 weken na de zitting komt er een schriftelijke beschikking op bezwaar. De
maximum wettelijke termijn voor het hele traject, van het indienen van het bezwaar tot de beschikking
op bezwaar is totaal 14 weken. Alle stukken waar de commissie over beschikt zijn ook in bezit van de
bezwaarmaker. Als de uitspraak ongegrond is kan de bezwaarmaker in beroep gaan bij de rechter.
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Deze commissie werkt alleen voor de inwoners van de gemeente Smallingerland. De gemeenten
Leeuwarden, Boarnsterhim en Súdwest Fryslân hebben ook een bezwaarcommissie WWB , maar doen
tevens WMO zaken. De behandeling tijdens de zitting wil men zoveel mogelijk informeel houden.
Vervolgens zijn er nog een aantal vragen gesteld over bejegening (is een klacht en geen bezwaar),
menselijke sociale verhoudingen en het compleet zijn van het dossier. Bij het niet compleet zijn van
het dossier worden de ontbrekende stukken opgevraagd en de zaak aangehouden.
De voorzitter bedankte mevrouw De Boer voor de wijze waarop ze ons een stukje voorlichting kon
geven over lopende bezwaren in de WWB. Dit werd door de aanwezigen met applaus ondersteund.
3. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Notulen vergadering d.d. 11 juli 2011
Op blad 1, onder 3 op de vierde regel van onderen : Capris wijzigen in Caparis.
Op blad 3,onder 5 laatste regel van ingekomen stukken : behouden wijzigen in behoeden.
Het verslag wordt vervolgens vastgesteld. De voorzitter bedankt de samensteller (ambtelijk secretaris)
voor het maken en uitwerken van dit verslag.
Naar aanleiding van dit verslag is het volgende op te merken : Blad 1, project volop werk van Caparis.
Er wordt gevraagd of dit project “Volop Werk”nog loopt en of er een vervolgtraject komt. De heer
Groenewoud (soza) deelt mee dat er deze week een gesprek is met de leiding van Caparis. Het is de
bedoeling dat er een vervolgtraject komt. Vervolgens wordt er gevraagd hoe de informatie voorziening
naar de CRS is over dit project en of dit een onderdeel is van het begeleiden naar werk. Hierop wordt
aangegeven dat men individueel wil kijken hoe de deelnemers dit hebben ervaren en wat de ervaring
van Caparis is. Het kan niet de bedoeling zijn van alleen gratis handjes aldus spreker. Ook wordt
aangegeven dat er mogelijk geen evaluatie rapportage zal zijn. Bij een vervolgstap zal het
waarschijnlijk gaan over 35 tot 40 WWB-ers. De gemeente heeft in deze een taakstelling en deze is
naar de mening van de gemeente volledig benut.
5. Secretariaat
Er zijn verder geen ingekomen stukken.
6A. Mededelingen van het DB
Er is nog geen zekerheid of de regionale vergadering van het FSU in Drachten op 28 september 2011
doorgaat. Tot op dit moment zijn er alleen aanmeldingen van onze CRS, dat is eigenlijk te weinig.
Verder wordt aandacht gevraagd voor de theatervoorstelling “Lazarus?” op donderdag 6 oktober ’11
in “De Oase” Ringweg 3 te Drachten. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Het is een
menselijk verhaal over personen die nergens vandaan komen en ook weer verdwijnen in de massa met
hun problemen.
6B. Actuele Zaken en Mededelingen
Er blijken vragen te leven over de gebruik van DigiD nu het rijk niet meer kan garanderen dat de
privacy van de gebruiker gewaarborgd is. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.
6C. Raadscommissie Sazo
Op de agenda van de vergadering d.d. 19 september 2011 staan geen zaken waar de CRS op moet
inspreken. Wij bezoeken deze bijeenkomst daarom niet.
7. Informatieverstrekking over wijziging van wet en regelgeving
Met de agenda is meegestuurd een samenvatting van het FSU over de “Op stapel staande
veranderingen in de sociale zekerheid”. Vanuit de afdeling sociale zaken wordt opgemerkt dat de
wetswijziging WWB in week 40 in de Tweede Kamer zal worden besproken. Mogelijk eind oktober in
de Eerste Kamer om dan voor 31 december 2011 aangenomen te kunnen worden. Inwerkingtreding
dan per 1 januari 2012. Hetzelfde geldt voor de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting.
De nieuwe wet werken naar vermogen zal mogelijk ingaan per 1 januari 2013. Er is nu alleen nog
maar een hoofdlijnen notitie. Over diverse onderwerpen zijn er wel een aantal concept ambtelijke
stukken, deze zijn echter vertrouwelijk en nog niet rijp voor een verdere discussie.
Naar aanleiding van diverse krantenartikelen wordt de vraag gesteld of de gemeente Smallingerland
ook tekorten heeft op de WWB. Vanuit de afdeling sociale zaken wordt medegedeeld dat het tekort
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over 2010 ongeveer 1,5 miljoen was en dat er voor 2011 een tekort wordt verwacht van ongeveer 5,0
miljoen.
Aan de nota Gemeentelijke Schuldhulpverlening wordt gewerkt en komt dit najaar op de agenda. De
voorzitter herinnert de afdeling sociale zaken aan een eerdere afspraak dat er een drietal leden van de
CRS zullen meekijken voordat het gepubliceerd gaat worden. De heer Groenenwoud zegt dit te zullen
doorgeven.
De nieuwe wet werken naar vermogen heeft ook nogal wat consequenties voor de WSW. Op
donderdag 22 september ’11 worden de gemeenteraadsleden van de 8 deelnemende gemeenten
uitgenodigd voor een nadere bespreking. Afhankelijk van de uitkomst van dit overleg zal bezien
worden of men gezamenlijk verder wil blijven gaan of dat men zelfstandig per gemeente verder gaat.
De voorzitter vraagt om het rapport omdat wij er dan ook bij betrokken kunnen worden.
8. Onderzoeksrapport “Re-integratie in de gemeente Smallingerland”
De voorzitter vraagt aan de heer Groenewoud of er al een reactie van het college van B.& W. op het
onderzoekrapport is. Deze geeft aan dat de concept reactie gereed is en morgen wordt besproken in het
collegeoverleg van B.&W. Wanneer dit akkoord is, ontvangen wij nog in dezelfde week de reactie. De
voorzitter merkt hierover op dat het wel allemaal erg lang duurt. Wij willen best rekening houden met
vakanties, maar een termijn van vier maanden is te lang.
9. Verslag vanuit de werkgroepen
Vanuit de werkgroep werkplein wordt medegedeeld dat het werkplein Drachten de deuren sluit per 31
maart 2012. De diensten verhuizen naar Leeuwarden, de marktsector in verband met WW en Wajong
blijft daar, de gemeenten gaan meer samenwerken met het MKB. De gesprekken hierover zijn nog niet
afgerond. Er blijven nog vragen onbeantwoord over privacy en of de gemeente Smallingerland hierin
mee gaat. Verder wordt de beleidslijn dat men uit huis steeds meer digitaal moet gaan aanleveren bij
UWV en/of gemeente. Voor degene die geen computer hebben moet er een mogelijkheid blijven om
zich in te schrijven. De participatieraad komt voor 31 december 2011 nog 1x bij elkaar als afsluiting.
De voorzitter geeft aan dat er op korte termijn van ons een aanvullende brief is te verwachten over een
opstelling van een computerzuil in de hal. Deze is dan ook beter te gebruiken voor mensen met een
handicap.
Vanuit de initiatiefgroep wordt gemeld dat de vervolgactie met huisbezoeken start op maandag 3
oktober tot en met vrijdag 14 oktober 2011. De brieven moeten dan door de gemeente verstuurd
worden op 26 september. Op 15 september is er een bijeenkomst geweest voor huisbezoekers, de
opkomst viel wat tegen waardoor men mogelijk alsnog tot een andere straatkeuze moet komen.
De eerstvolgende ledenvergadering van het FSU is op 6 oktober 2011.
10. Spreekuur
Het SUS inloopspreekuur op dinsdagochtend in multifunctioneel centrum “de Barte” Zetveld 38 komt
te vervallen wegens te weinig bezoekers. Dit vangt men in dezelfde wijk op door weer zitting te gaan
houden op maandagochtend in de Bredeschool “de Wiken” van 10.00 uur tot 11.00 uur. In het
algemeen worden de andere inloopspreekuren druk bezocht, mogelijk wegens vragen en/of
onduidelijkheden die in de wet en regelgeving op termijn doorgevoerd gaan worden.
11. Rondvraag en sluiting
Hierin komt nog naar voren de activiteiten van de gemeente die in het verleden ondernomen zijn om
brieven en dergelijke te vereenvoudigen. Horen wij hier nog iets van en/of worden wij hier nog bij
betrokken? De heer Groenewoud zal verdere navraag doen.
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Afsprakenlijst:
Besloten in vergadering

Afhandelen

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

Marcus

Voorzitter

Secretaris

J. Spek

R. Vermeer

Notulist
Koos van Witteloostuijn
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