Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 19 december 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, Ingrid Konings, Hielkje van Linde (notulist).
Jan Groenewoud en Meta van Dijk tot 14.00 uur (sazo), Marcus van den Berg (sazo).
Afwezig m.k. : Mart van der Graaf en Cliëntenplatform voor uitkeringsgerechtigden en minima
Opsterland (CUMO).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom; ook van harte welkom op de
publieke tribune mevrouw Hoekstra en de heer Wouda de twee nieuwe leden voor onze cliëntenraad.
Tevens een welkom voor mevrouw Van Dijk, beleidsmedewerkster Sociale Zaken.
2. Vaststellen van de agenda
Er wordt een nieuw agendapunt toegevoegd: Pilot Re-integratie 2012 en Uitvoeringsplan Re-integratie
2012. De overige agendapunten worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Pilot Re-integratie 2012 en Uitvoeringsplan Re-integratie 2012
Naar aanleiding van de beantwoording van onze brief aan het college van 2 december is mevrouw Van
Dijk uitgenodigd voor het beantwoorden van een aantal vragen, die cursief zijn weergegeven.
–Is het onderzoek van de Raad van Werk en Inkomen, de re-integratiemarktanalyse mei 2011 ook
beschikbaar voor de cliëntenraad?
Het is beschikbaar, alleen digitaal. Specifiek aan het onderzoek is dat re-integratietrajecten een
prikkeleffect hebben.
Wanneer een traject wordt aangeboden kiest een deel van de klanten ervoor om het zoeken naar een
baan te intensiveren. De klanten nemen eerder genoegen met een lager loon of de uitkering wordt
opgezegd om deelname aan re-integratietrajecten te vermijden.
– Bij de vraag over de pilot “Beiden aan bod” is niet duidelijk hoe naar het eindresultaat gewerkt
wordt. Vooropgesteld wordt dat Ottema & Zwart ook verantwoordelijk is voor het inzetten van
scholingstrajecten. Een Pilot is geslaagd als 60 % van de deelnemers een parttime baan heeft
gevonden en 15 % gestegen is op de participatieladder. De participatieladder is een meetinstrument
waarmee je kunt vaststellen in hoeverre iemand meedoet in de samenleving.
In de pilot “Beiden aan bod" gaat het om 24 deelnemers die twee aan twee worden gekoppeld. Binnen
het uitkeringsbestand zoekt de gemeente naar vrouwen die geschikt zijn voor gezinsondersteuner en
bieden hen een opleiding aan op MBO 2 niveau. Deze vrouwen kunnen heel direct ondersteuning
bieden bij het huishouden van eenoudergezinnen. Het doel is meer dan alleen gastouder te zijn en
biedt ondersteuning bij het op orde houden van het huishouden en de opvoeding.
Mevrouw Van Dijk stelt voor om Ottema & Zwart eens uit te nodigen in de ledenvergadering om
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informatie te geven.
– Als er een verscheidenheid aan projecten zijn kunnen dan geen kleine verscheiden bedragen worden
opgesteld, zodat geen aanbesteding behoeft worden gedaan?
De doelstelling is de naleving van de wet- en regelgeving. Men mag grote doelgroepen niet opknippen
in kleine doelgroepen om de aanbesteding te ontlopen. In een pilot kan het college afwijken, de
bijzondere omstandigheden moeten aangegeven worden. Een uitzondering is de pilot “Beiden aan
bod”. De gemeente is bezig met het maken van de bestekken. In een bestek worden de eisen en
wensen van de gemeenten bij de aanbieders van re-integratiediensten kenbaar gemaakt.
De voorzitter wil graag een concept bestek ontvangen, omdat we hier te maken hebben met directe
belangenbehartiging. Toegezegd is in een vroeg stadium erbij betrokken te worden. De
beleidsmedewerkers gaan kijken of dit nog lukt.
–Wat is bij het voorkomen van instroom de rolverdeling RMC en afdeling sociale zaken? Bij het
voorkomen van instroom bij de doelgroep voortijdige schoolverlaters financiert de gemeente slechts
de trajecten en laat het de uitvoering over aan RMC (Regionale Meld en Coördinatiefunctie
vroegtijdig schoolverlaters). Deze jongeren hebben geen uitkering en vallen nog niet onder de
verantwoordelijkheid van Afdeling Sociale Zaken. De gemeente heeft wel contact met het RMC in
zijn algemeenheid over welke trajecten worden ingekocht, maar niet over individuele gevallen. De
cliëntenraad zou het RMC kunnen uitnodigen om informatie te geven over welke trajecten ingekocht
worden.
–De CRS heeft geadviseerd, om na te gaan of de 50 + doelgroep groepsgewijs begeleid zou kunnen
worden.
Waarom zouden oudere werklozen gebaat zijn bij een groepsgewijze aanpak? Ervaringen uitwisselen
en inzetten van werklozen met relevante kennis. Hierover gaan de beleidsmedewerkers intern
overleggen in de maand januari.
–Hoe ziet de verzuimbegeleiding door de afdeling Sociale Zaken er precies uit? Daarover lijkt de
cliëntenraad van inzicht te verschillen met die afdeling.
Controle op ziekteverzuim door de gemeente heeft een bepaalde meerwaarde. Het verzuimpercentage
is zeer hoog en de inmenging van de gemeente zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van het
ziekteverzuim, zodoende is het ingebed. De afdeling heeft twee medewerkers in dienst die zich bezig
houden met verzuimbegeleiding. Als een cliënt zich ziek meldt, dan geeft het re-integratiebedrijf dit
voor 10.00 uur door aan de gemeente. De gemeente controleert bij de voordeur op aan- of
afwezigheid. Wanneer er sprake is van afwezigheid wordt bij de cliënt een brief in de bus gedaan en
de gemeente meldt de afwezigheid bij het re-integratiebedrijf. Er vindt geen beoordeling plaats van de
ziekte. De cliëntenraad blijft van mening, gelet op en eerder uitgebracht advies, dat het bij het reintegratiebedrijf hoort als onderdeel van het re-integratieproces. De cliëntenraad is van mening dat de
verzuimcontrole niet over twee schijven moet gebeuren. De voorzitter bedankt mevrouw Van Dijk
voor haar komst en haar goede uitleg.
4. Notulen van 21 november 2011
Naar aanleiding van is de volgende opmerking te maken. Blad 4: In de maand januari 2012 hoopt de
voorzitter een gesprek te hebben met aankomende vertegenwoordigers vanuit de doelgroep WSW. De
notulen van 21 november worden vastgesteld.
5. Secretariaat
Ingekomen post:
22 november: Een brief ontvangen van een cliënt met vragen over wijziging van vergoedingen
ziektekosten 2012.
9 december: Een brief van college ontvangen met reactie op onze brief van 2 december 2011.
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Uitgaande post:
2 december: Een brief aan het college met een reactie op de conceptnota Pilot Re-integratie 2012 en
Uitvoeringsplan Re-integratie 2012.
15 december: Een brief aan de gemeenteraad betreffende het Beleidsplan 2012-1215, waarop nog geen
antwoord ontvangen is.
6A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
Op dinsdag 17 januari van 19.30 tot 21.30 uur is er in de raadzaal een bijeenkomst over de nieuwe
beleidsperiode van de WMO. De WMO presenteert de ambities voor de komende vier jaar. Het wordt
een informatieve en interactieve avond. Vanuit de cliëntenraad hebben zich negen leden aangemeld.
– De lijst met vergaderdata ledenvergadering 2012 is voorlopig vastgesteld. Mevrouw De Vries gaat
nog een tijdschema van de te behandelen onderwerpen aanleveren, zodat de cliëntenraad ruim de tijd
krijgt voor het maken van de adviezen.
–De extra ledenvergadering is op 18 januari 2012om 14.30 uur in locatie “De Holdert” te Drachten”.
Het FSU verzorgt de extra vergadering en er komt nog een uitnodiging. In de namiddag neemt de
cliëntenraad officieel afscheid van mevrouw Muilenburg en de heer Van Witteloostuijn.
–De heer Van Witteloostuijn zit namens de cliëntenraad in de ledenraad van het FSU. Nu hij de
cliëntenraad zal gaan verlaten, stelt het dagelijks bestuur voor dat plaatsvervangend lid mevrouw
Koning zijn plaats zal gaan innemen en mevrouw Otten als plaatsvervangend lid te benoemen. De
leden van de cliëntenraad gaan hiermee akkoord.
–Voor de leden van de cliëntenraad is een voorbeeld informatiemap gemaakt met belangrijke zaken,
zoals adressenlijsten, het huishoudelijk reglement, verordeningen. Ieder lid gaat zo’n map krijgen en
bij het verlaten van de raad wordt de informatiemap weer teruggegeven.
–Onze samenwerking met het Cliëntenplatform voor uitkeringsgerechtigden en minima Opsterland
(CUMO) stopt dit jaar. Nu de gemeente Opsterland gaat zich meer richten op samenwerking met de
gemeenten Oost- en Weststellingwerf.
6B. Actuele Zaken en Mededingen
De beleidsmedewerker meldt dat de Kadernota schuldhulpverlening 2012- 2015 is aangenomen en in
afwachting wat de Tweede Kamer gaat doen met de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening, dan
wordt de verordening opgesteld.
6C. Raadcommissie Sazo
De voorzitter gaat gebruik maken van het inspreekrecht. Op de vergadering van vanavond staan twee
zaken die belangrijk zijn: Pilot re-integratie en uitvoeringsplan re-integratie 2012. De voorzitter zal
benadrukken dat de regie omtrent het verzuim re-integratie bij het re-integratiebedrijf te laten, zoals
eerder is geadviseerd.
-Tussentijdse rapportage uitvoeringsprogramma “Lokaal gezondheidsbeleid Smallingerland 20092012”. Heel belangrijk dat er gekeken wordt of het minimabeleid bijdraagt aan het meer bewegen
voor mensen die het minst hebben. En dat de raad ook de middelen beschikbaar kan stellen.
7. Ziektekostenverzekering- Bijzondere Bijstand
De Zorgverzekeraar “De Friesland” zou een voorstel naar de gemeentes hebben gedaan om alle
mensen die 110 tot 130 % van het minimum loon hebben in aanmerking te laten komen voor een
voordelige premie betaling? De beleidsmedewerker beaamt dat het bericht is deels juist. Het gaat om
het behouden van de collectiviteitkorting (6%) voor mensen die meer inkomen hebben gekregen dan
110 % en minder dan 130 %. Dat is een optie van De Friesland en niet iets waar de gemeente om
gevraagd heeft. Het gaat dus ook niet om een voortzetting van de AV Frieso, want het deel
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gemeentedekking kan niet voor deze groep gelden. De gemeente zet mensen die meer gaan verdienen
niet direct uit de AV Frieso maar gaat dit per eerstvolgende 1 januari.
–De gemeente heeft een collectieve verzekering AV Frieso met speciaal gemeentepakket met allerlei
dekkingen. Dit betekent ook dat de gemeente geen bijzondere bijstand verstrekt voor medische kosten
die worden vergoed door de AV Frieso. Mensen kunnen kiezen voor een andere zorgverzekeraar, maar
dat betekent dat zij geen recht hebben op bijzondere bijstand voor medische kosten. Voor de basisverzekering mogen mensen niet geweigerd worden, maar bij de aanvullende verzekering wel. Mensen
die meer verdienen dan 110 % hebben voldoende keuze uit andere goede collectieve verzekeringen.
8. Verslag uit de werkgroepen: Re-integratie, P.R., WSW, FSU.
Er zijn momenteel geen bijzonderheden te melden.
9. Spreekuur en signalen uit de achterban
Veel mensen kunnen moeilijk rondkomen met alleen AOW en weten vaak niet dat de gemeente in
bepaalde gevallen bijzondere bijstand verschaft. De beleidsmedewerker neemt contact op met de
redactie van het gemeenteblad “Breeduit” voor het plaatsen van informatie van beroep op Bijzondere
Bijstand.
–Het Steunpunt uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland (SUS) vraagt van de
spreekuurhouders een Verklaring Omtrent Gedrag, omdat medewerkers omgaan om met
vertrouwelijke gegevens.
10. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Mevrouw Muilenburg en de heer Witteloostuijn gaan
de cliëntenraad verlaten en wij zullen hun inbreng missen. Rond 15.00 uur sluit de voorzitter de
vergadering en bedankt ieder voor zijn/ haar inbreng dit jaar. De voorzitter wenst iedereen goede
feestdagen.
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Afsprakenlijst:

Besloten in vergadering

Afhandelen

Vertegenwoordigers
doelgroep WSW

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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