Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 17 december 2012
Aanwezig: Johan Spek, Marinus Vermeer, Aafke Bouma, Koos Meijer, Tina Beukema,
Jean Koning, Sylvia Regnery, Willem Koster, Tjitske Hoekstra, Foppe Wouda,
Jan Groenewoud (soza) en Hielkje van Linde (notulist).
Afwezig m.k.: Rieteke Otten, Ingrid Konings, Theo Attema, Mart van der Graaf en Marcus van den
Berg(soza),
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van hart welkom, alweer de laatste
ledenvergadering van dit jaar. De vergadering begint om 15.30 uur i.v.m. de jaarlijkse informele
bijeenkomst met de leden van de Raadscommissie Samenleving en Zorg.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen van 19 november 2012
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Secretariaat
Ingekomen brieven:
28-11-2012: Van het College van B&W een reactie op (ongevraagd) advies m.b.t. aanpassingen
verordeningen
Uitgaande brieven:
21-11-2012: Gezamenlijke brief van de Cliëntenraad WWB en het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden
en gehandicapten Smallingerland met het onderwerp: Herziening beleid Stichting Urgente Noden.
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
-Begin april organiseert De Landelijke Cliëntenraad een congres, kijken of er een kleine delegatie van
onze cliëntenraad naar toe kan. Deelname aan het congres is niet meer gratis.
-De Nieuwsbrief van de cliëntenraad wordt niet als bijlage met het ROFje verstuurd, omdat de
nieuwsbrief niet vermengd moet worden met berichtgeving van de gemeente.
-In een bijeenkomst met een delegatie van de WMO- adviesraad is afgesproken om een gezamenlijke
voorlichtingsavond te organiseren, met o.a. het onderwerp raakvlakken op gebied van de WMO en
WWB.
5B. Actuele Zaken en mededelingen
-De SVB heeft aan mensen die een AOW- pension of een uitkering ontvangen een brief gestuurd met
informatie over de gevolgen van de Wet Aanscherping Handhaving- en Sanctiebeleid SZW- wetten,
genoemd de Fraudewet. De gemeente kan bij mensen met een WWB- uitkering een boete gedurende
drie maanden met de uitkering verrekenen. In de gemeente Utrecht kiest men ervoor zo veel mogelijk
mensen onder de oude regeling te bestraffen.
Het is een landelijke campagne, zo meldt de beleidsmedewerker. Ook de onze gemeente heeft een

algemene brief doen uitgaan i.v.m. wijziging van het beleid, met de informatie dat overtredingen van
uitkeringregels strenger worden bestraft. Meer informatie is te vinden op weethoehoezit.nl. de
wegwijzer in de regels bij uitkeringen.
-De cliëntenraad vraagt hoe de Sociale Dienst gaat reageren als men iets vergeet op het ROFje in te
vullen? De uitgangspunten blijven de mate van verwijtbaarheid, persoonlijke omstandigheden en gaat
ook rekening houden met welke omstandigheden hieraan ten grondslag liggen.
-De gemeente heeft een groot te kort op de bekostiging van de bijstandsuitkeringen, het Inkomensdeel
WWB, en heeft een eigen risico van 10 %. Het tekort boven 10 % wordt door het Rijk aangevuld, mits
de gemeente rechtmatig heeft gehandeld, het tekort niet een gevolg is van het beleid en uitvoering en
als er sprake is van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt.
5C. Raadscommissie Sazo
Voor commissievergadering van vanavond staat op de agenda: de Aanpassing van drie WWBverordeningen en vaststelling van de Verordening maatschappelijke participatie. De
beleidsmedewerker legt uit dat het hier gaat om een aantal wetstechnische aanpassingen, die door de
raad moeten worden geaccordeerd.
6. Vergaderschema en vergadertijdstippen 2013
De vergaderdata komt overeen met de Raadscommissie Samenleving en Zorg. De aanwezigheid van
een beleidsmedewerker wordt nog aangegeven.
7. Spreekuren (signalen uit de achterban)
-Op het spreekuur bij het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland komen
verontrustende reacties binnen over de brief van de SVB ten aanzien van de aanscherping
fraudebeleid.
-Uitzendbureaus geven de voorkeur aan autochtonen. Dit is een gevolgtrekking van een in december
uitgebracht rapport van het Sociaal en Cultureel planbureau. In het licht van de hoge
werkeloosheidpercentages onder de niet westerse jongeren is het een zorgelijke situatie,
8. Rondvraag en sluiting
-Het FSU is met de Provinciale Staten bezig te kijken hoe het met hun subsidie zit. De provincie heeft
een procesbegeleider ingehuurd om toekomstige taken van provincie en gemeente te inventariseren.

Om 16.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor zijn/ haar inbreng. Er is een
speciale aandacht voor Mevrouw Bouma- de Haan, zij verlaat de cliëntenraad per 1 januari 2013. De
voorzitter bedankt haar voor haar inbreng en aanwezigheid. De SOS Samenwerkende Ouderenbonden
Smallingerland is druk bezig met een opvolger te zoeken.
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