Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 24 oktober 2011

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

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom; ook van harte welkom de
mensen op de publieke tribune.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen van 19 september 2011
Naar aanleiding van de notulen: blad 2, agendapunt 6B: De beleidsmedewerker deelt mee dat de
geldigheid van de DigiD onder de aandacht wordt gebracht in “De Bijlage”. Het wordt periodiek
toegevoegd bij het maandelijkse rechtmatigheidformulier. Er is contact opgenomen met de afdeling
Communicatie.
-bladzijde 3, agendapunt 7 de cliëntenraad heeft nog geen informatie ontvangen over de nieuwe
richting WSW. Jan Groenewoud reikt een aantal exemplaren uit van het onderzoeksrapport ‘Een
nieuwe Koers’. Het is een onderzoek naar de toekomst voor de Gemeenschappelijke Regeling Sociale
Werkvoorziening Fryslân.
Bladzijde 4 afsprakenlijst de doelgroep WIJ blijft een aandachtspunt. De WIJ verdwijnt per 1 januari
2012. De jongeren vallen dan niet meer onder de WIJ maar onder de WWB.
De conceptversie kadernota Schuldhulpverlening is in behandeling bij B & W. De cliëntenraad heeft
opmerkingen ingediend op de conceptversie. De voorzitter vraagt of er nog een antwoord komt op
onze brief. De beleidsmedewerker zal nagaan dat de opmerkingen van de cliëntenraad zijn
opgenomen. De komende WWB wetswijzigingen van 1 januari 2012 moeten in de nota verwerkt
worden. De bespreking van de kadernota Schuldhulpverlening is in de maand december en de
besluitvorming begin van het komende jaar.
4. Secretariaat
11 oktober 2011 een brief ontvangen van B & W met het onderwerp reactie op het rapport van de
cliëntenraad “Re-integratie in de gemeente Smallingerland”.
- 19 oktober 2011 een uitnodiging ontvangen van de rekenkamercommissie Smallingerland met het
onderwerp een “panelgesprek over communicatie”. Het doel van de panelgesprekken is om zicht te
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krijgen op de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties de communicatie door de
gemeente beleven en beoordelen. Dit gesprek zal worden gehouden op dinsdag 15 november om 11
uur in het gemeentehuis. Drie leden van de cliëntenraad gaan hieraan meedoen.
-brief binnengekomen betreffende een bijdrage fonds Stichting Urgente Noden. Het college heeft het
verzoek tot bijdrage voor de Stichting Urgente Noden afgewezen.
- 22 september 2011 een brief uitgegaan naar het college van B&W met het onderwerp informatie over
informatiezuilen.
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
Onder de titel ”Verweer en Vernieuwing” vindt op 9 november de vijfde en laatste Alliantie dag
plaats. Deze bijeenkomst is voor de regio Noord te Beilen.
-Met ingang van 1 januari 2012 beëindigen twee leden van de cliëntenraad hun lidmaatschap. Er komt
een open plaats voor de Raad van Kerken en voor Vereniging Vluchtelingen Smallingerland. De
aftredende leden zullen hun organisaties vragen, wie de open plaatsen zullen gaan innemen.
-Een voorstel om de extra vergadering van de cliëntenraad op 24 november te verplaatsen naar 11
januari 2012 in verband met het afscheid van twee vertrekkende cliëntenraadsleden. De leden gaan
hiermee akkoord.
-Met ingang van 1 januari 2012 is er een open plek in het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur
stelt mevrouw Konings- Noy deze plek te laten innemen. De cliëntenraadsleden gaan hiermee
akkoord. Mevrouw Konings stemt hier mee in en wordt per heden benoemd.
5B. Actuele Zaken en Mededingen
-Het FSU wil samen met de lidorganisaties regiobijeenkomsten houden. De cliëntenraden geven aan
waar hun voorkeur naar uit gaat aangaande de actuele ontwikkelingen in de Sociale Zekerheid. De
cliëntenraad heeft dit jaar nog geen achterban vergadering gehouden.
-In het wekelijkse informatieblad “Breeduit” heeft de gemeente bekend gemaakt dat ze klaar is met de
begroting 2012- 2015. De gemeenteraad vergadert op 8 november over de begroting. Drie leden van
de cliëntenraad gaan het begrotingsonderdeel Wet Werk en Bijstand en Re-integratie doornemen.
5C. Raadcommissie Sazo
Op de vergadering voor vanavond staan drie zaken die belangrijk zijn: Startnotitie WMO 2012-2015,
Rapportage Caparis 2e kwartaal 2011 en Halfjaarverslag Werk en Inkomen 1e helft 2011. Onze
voorzitter maakt gebruik van het inspreekrecht. In de rapportage Caparis is het aspect “Sociaal” niet
terug te vinden. Sociaal heeft betrekking op de taakstelling en de wachtlijst. Het is een onderdeel dat
regelmatig in de raadscommissie is besproken. Het richt zich met name op de jongeren, die op de
wachtlijst staan om geplaatst te worden.
6. Halfjaarverslag Werk en Inkomen 2011
Het Halfjaarverslag Werk en Inkomen 2011 wordt besproken en de beleidsmedewerkers geven uitleg.
Het is een algemeen verslag om informatie te geven voor de raad, de cliëntenraad heeft meer de
behoefte aan gedetailleerde informatie.
Blz. 5 :Nieuwe toeleidingen 2011: hiervan zou de cliëntenraad graag de cijfers willen krijgen .
Blz. 6: De Pilot loondispensatie: is bedoeld voor de doelgroep mensen met een arbeidsbeperking. De
afdeling Sociale Zaken wordt met regelmaat op de hoogte gehouden over de stand van zaken.
Blz.10: Ontwikkelingen: in de raadsvergadering van juni heeft de raad besloten om eenmalig 1
miljoen beschikbaar te stellen voor een re-integratie pilot. Over de inhoud van de pilot ontvangt de
cliëntenraad nadere informatie.
Blz. 13: Individuele bijzondere bijstand bij tabel 12 wordt gevraagd wat de reden kan zijn van het
“Niet in behandeling genomen”. De aanvrager heeft mogelijk de aanvraag niet volledig ingevuld of
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onderbouwd en heeft dan niet voldaan aan de wettelijke voorschriften voor het in behandeling nemen
van de aanvraag. De regels van Wet Bestuursrecht worden gevolgd. Het kan ook zijn dat de aanvrager
is uitgenodigd voor een gesprek of nadere informatie moet verstrekken en niets meer van zich heeft
laten horen. Opmerking van de cliëntenraad “maatwerk is niet in dit systeem verwerkt”.
Blz. 17 Aantal toeleidingen 1e halfjaar 2011: de tweede zin, hoe komt men aan in totaal 135
toeleidingen? Op bladzijde 5 staat namelijk genoemd 129 toeleidingen. Van de 135 toeleidingen zijn
er 6 toeleidingen van trajecten met loonkostensubsidie. Trajecten met loonkostensubsidie betekent
uitstroom.
7. Verslag uit de werkgroepen: Re-integratie, P.R., WSW, FSU.
FSU heeft een vrijwilliger aangesteld om de vrijwilligers van het FSU te ondersteunen.
- Er is een bestuursvergadering geweest op 6 oktober. Het budgetplan 2012 is besproken en
vastgesteld. Voor het budget met het bedrag van € 185.000,-- wordt evenals de voorgaande jaren
subsidie aangevraagd bij de provincie. In het verleden kreeg het FSU gelden van Sociaal Investering
Fonds en andere fondsen.
-Margriet Storteboom van de cliëntenraad Noordwest- Friesland is gekozen tot vrijwilliger van de
week. Van de Stichting de Grootste Familie helpt kreeg zij een bedrag van € 1000,- - voor haar
vrijwilligerswerk. De Tros beloont elke week een vrijwilliger met een gouden opsteker, uitgereikt door
een bekende Nederlander
Initiatiefgroep Inkomensondersteuning heeft de actie afgesloten. In de eerst helft van oktober
hebben vrijwilligers huisbezoeken afgelegd. Veel gemeentelijke Minimawijzers zijn er uitgereikt. Op
26 oktober is er een evaluatiebijeenkomst met de huisbezoekers en op 31 oktober komt de
initiatiefgroep bij elkaar over een voortzetting van de actie in het jaar 2012.
Werkplein komen de leden van de participatieraad in december nog een laatste keer bij elkaar.
8. Spreekuur en signalen uit de achterban
Het Steunpunt uitkeringgerechtigden en gehandicapten Smallingerland krijgt er op dit moment er vijf
vrijwilligers bij.
9. Rondvraag en sluiting
- Een situatie vanuit het spreekuur SUS :Waarom bij cliënten drie maanden een uitkering stoppen.
Kijkt degene, die de maatregel neemt ook naar hulptroepen van de omgeving? Het betekent dat de
betrokkene een langere periode van een inkomen beneden het sociaal minimum moet zien rond te
komen, terwijl er geen voorziening is om op terug te vallen. Reactie beleidsmedewerker: in algemene
zin, neem bij individuele zaken contact op met de beleidsmedewerker. Het kan zijn dat de consulent
geen contact opneemt met de beleidsmedewerker. Wat is er misgegaan in de communicatie. De
cliëntenraad overweegt om hiervan een aandachtspunt te maken in een besloten vergadering.
-Opmerking om in bepaalde wijken meer voorlichting te gaan geven over het recht op
minimaregelingen.

Rond 15.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor zijn/ haar inbreng.

Afsprakenlijst:
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Besloten in vergadering

Afhandelen

Vertegenwoordigers doelgroep
WSW en WIJ

14 februari 2011

Nota Schuldhulpverlening

18 april 2011

21 november 2001

Onderzoek communiceren met
blinden en slechtzienden

23 mei 2011

Theo en Marinus

Caparis NV
Project “Volop Werk”

11 juli

27 oktober 2011

DigiD geldigheid
contact afdeling Communicatie

11 juli

Marcus

Begroting 2012- 2015
WWB onderdeel doornemen

24 oktober

Brief verstuurd naar
gemeenteraad.

Voorzitter: Johan Spek

Secretaris: Marinus Vermeer
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