Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 21 november 2011

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

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom; ook van harte welkom de
mensen op de publieke tribune. De vergadering begint om 15.45 uur in verband met een informele
bijeenkomst met de leden van de Raadscommissie Samenleving en Zorg om 17.30 uur.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen van 24 oktober 2011
De notulen van 24 oktober worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Secretariaat
Ingekomen post:
-Uitnodiging bijeenkomst Wet werken naar vermogen op 24 november te Leeuwarden
- Brief van de Raad van Kerken aangaande vervulling vacature per 01-01-2012.
Uitgaande post:
-Brief aan de gemeenteraad met de reactie op beleidsplan 2012- 2015
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
Het halfjaarlijkse overleg met de dagelijkse besturen van de WMO- raad en onze cliëntenraad heeft
plaats gevonden. De voorzitter heeft overleg gehad met de voorzitter van de WMO- raad over de
behandeling van de "Startnotie WMO- beleidsplan 2012- 2015". De cliëntenraad heeft de Startnotie
vertrouwelijk behandeld en de opmerkingen naar de WMO- raad gezonden. De opmerkingen konden
niet openbaar besproken worden in de WMO- raad, aangezien de Startnotie uitsluitend vertrouwelijk
in de WMO- raad behandeld had moeten worden. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt: wanneer bij de
Raadscommissie Sazo onderwerpen komen die raakvlakken hebben, dan is er vooraf een overleg.
Volgend jaar organiseert de cliëntenraad een bijeenkomst, in samenwerking met het FSU, over de
veranderingen in de Wet werk en bijstand. De WMO- raad denkt na over het organiseren van een
bijeenkomst over de overheveling van AWBZ taken naar de WMO. Later in het jaar wordt er gekeken
naar een gezamenlijk organiseren van een bijeenkomst over de zorgkosten en bijzondere bijstand.
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-Begin van de middag is er open gesprek geweest met een afvaardiging van de cliëntenraad, mevrouw
De Vries en wethouder de heer Zweers. Uitgesproken is dat de manier van communiceren met elkaar
in de ledenvergadering van 27 oktober niet verheffend was en verbetering behoeft. Er is besloten, dat
het DB, mevrouw De Vries en de heer Zweers elk kwartaal bij elkaar te komen en van elkaar te horen
wat er speelt.
-Nagegaan zal worden of de adviezen van de cliëntenraad voortaan bij de beleidsnota’s worden
toegevoegd. De heer Zweers ziet geen problemen. De beleidsmedewerker zegt dat er een samenvatting
van het advies wordt opgenomen en dat verwezen wordt naar de adviesbrief, die ter inzage ligt. Het is
een vast format tot op heden.
De commissie Sazo bepaalt zelf welke brieven van de cliëntenraad aan de orde komen in de
raadscommissie.
5B. Actuele Zaken en Mededingen
- De Landelijke Cliëntenraad meldt dat gemeenten als gevolg van de veranderingen in de WWB zes
verordeningen moeten aanpassen. Bovendien moet er nieuwe verordening participatie schoolgaande
kinderen komen.
-Het nieuwsblad van de gemeente Opsterland “De Woudklank” van 17 november meldt dat de
gemeente Opsterland wil stoppen met het gedeelde loket voor Sociale Zaken met de gemeente
Smallingerland. Al eerder besloot Opsterland tot een onafhankelijke koers wat betreft de
re-integratietrajecten, die apart bij Werkplein Drachten werden ondergebracht. De
samenwerkingsovereenkomst loopt op 1 januari 2013 af. De beleidsmedewerker vult aan dat het
contract nog niet officieel is opgezegd. Opsterland houdt er een andere visie op na dan Smallingerland.
De gemeente Smallingerland vindt het belangrijk om de doelmatigheid en rechtmatigheid in eigen
hand te houden.
-Er komt een strengere fraude aanpak. Voor de gemeente komen er meer mogelijkheden om de fraude
aan te pakken.
-Een ervaringsdeskundige heeft een huisbezoek van de Sociale Dienst en het MOS als positief ervaren.
De mensen kwamen naast je te staan en hebben een goede uitleg gegeven van wat de mogelijkheden
zijn. Hoe werkt de Sociale Dienst, wat is de bijzondere bijstand en welke mogelijkheden er zijn om
een beroep te kunnen doen rond de WMO. Hij vindt het jammer dat de voorlichting weer wordt
afgeschaft. -De beleidsmedewerker meldt dat het Werkplein Drachten sluit per 1 april 2012. De
aanvraagroute voor een bijstandsuitkering kan men digitaal via het UWV Werkbedrijf indienen
(werk.nl). Onze Sociale Dienst probeert direct toegang te krijgen tot de systemen, zodat de aanvraag
sneller behandeld kan worden. Het hangt samen met een goede computervoorziening in de
gemeentehal. Voor de aanschaf van computers in de hal worden de door de cliëntenraad aangeleverde
brochures over informatiezuilen meegenomen.
-In april jl. heeft de heer Hoekstra informatie gegeven over de Tijdelijke wet pilot loondispensatie. Hij
is bereid om informatie te verstrekken over de ontwikkelingen. Inmiddels is er één persoon bij een
werkgever geplaatst en acht personen zitten op een proefplaatsing.
5C. Raadcommissie Sazo
De beleidsmedewerker meldt dat er voor vanavond een ingelast onderwerp op de agenda staat over de
bedrijfsvoering van Caparis.
-De raadscommissie gaat de nota Mensenschuld in twee ronden bespreken, daarna wordt het in de raad
vastgesteld. Stel dat er nog opmerkingen van de cliëntenraad geplaatst moeten worden, dan kan de
voorzitter het vanavond meedelen.
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6. Vaststelling vergaderdata 2012
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 19 december.

7. Nota Mensenschuld
De beleidsmedewerker geeft uitleg over “Wat wordt er verstaan onder bronheffing”. Bronheffing is
een soort van beslaglegging door het College van zorgverzekeringen (CVZ). Als men de premie voor
de zorgverzekering niet betaalt, dan stuurt de zorgverzekeraar betalingsherinneringen. Reageert men
hier niet op, en heeft men na zes maanden nog steeds niet betaald, dan meldt de zorgverzekeraar de
persoon aan als wanbetaler aan bij het CVZ. Vervolgens wordt de premie direct ingehouden op de
uitkering. De premie die men dan betaalt wordt verhoogd met een boete. Pas als men de achterstallige
zorgpremie helemaal heeft betaald, dan wordt de normale premie weer in rekening gebracht. Het
geldt alleen voor de basispremie.
Om te voorkomen dat mensen in de bronheffing terecht komen, wil de gemeente straks een overzicht
ontvangen van de maandelijkse betalingsachterstanden.
-De cliëntenraad is blij met deze nota en verheugd over de toezegging van het starten van een korte
cursus “omgaan met geld” die in samenwerking met de cliëntenraad wordt opgezet. De hoop wordt
uitgesproken, dat hiervoor ook in de toekomst geld beschikbaar blijft.
8. Verslag uit de werkgroepen: Re-integratie, P.R., WSW, FSU.
WSW: Het onderzoeksrapport naar de bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke regeling Sociale
Werkvoorziening wordt in samenhang met de raad behandeld begin van het jaar 2012.
9. Spreekuur en signalen uit de achterban
Naar aanleiding van de huisbezoeken van Initiatiefgroep Inkomensondersteuning zijn er bij het
Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland vragen binnengekomen. Deze
vragen worden nog nader bekeken.
10. Rondvraag en sluiting
Een ervaringsdeskundige meldt dat sommige huishoudens met een bijstandsuitkering vanaf 2012
mogelijk tientallen procenten minder hebben te besteden. Hun besteedbare inkomen komt dan te
liggen onder de bestaansminimum die de Nederlandse Kredietbank gebruikt voor de aflossing. Twee
ervaringsdeskundigen gaan een balans opmaken van het besteedbare inkomen van jaar 2010 – 2012.

Rond 17.20 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor zijn/ haar inbreng.
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Afsprakenlijst:
Besloten in vergadering

Afhandelen

Vertegenwoordigers doelgroep
WSW en WIJ

14 februari 2011

Onderzoek communiceren met
blinden en slechtzienden

23 mei 2011

Theo en Marinus

Preventie Schuldhulpverlening
Cursus "omgaan met geld"

21 november 2011

Derde kwartaal 2012
Werkgroep schuldhulpverlening
en Sociale Zaken

Besteedbaar inkomen 2012
Balans opmaken

21 november 2011

Januari 2012
Mart en Sylvia

	
  

Voorzitter: Johan Spek

	
  

Secretaris: Marinus Vermeer
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