Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 18 maart 2013
Aanwezig: Johan Spek, Marinus Vermeer, Rieteke Otten, Ingrid Konings, Foppe Wouda, Theo
Attema, Koos Meijer, Tina Beukema, Jean Koning, Mart van der Graaf, Willem Koster, Tjitske
Hoekstra, Jan Groenewoud (soza) Marcus van den Berg(soza), en Hielkje van Linde (notulist).
Afwezig m.k.: Sylvia Regnery

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda
Bij agendapunt 5A wordt toegevoegd de Begroting 2014 Cliëntenraad Smallingerland en bij
agendapunt 9 wordt de vergadering van het Provinciaal Overleg Cliëntenraden (POC) toegevoegd
3. Notulen van 25 februari 2013
Naar aanleiding van Blad 1 agendapunt 3: Hoe komt dat mensen niet kunnen weten geen beroep te
doen op SUN maar wel op Bijzondere bijstand? De cliëntenraad besluit om het antwoord af te wachten
van het gemeentebestuur op de gezamenlijke brief van de organisaties en komt dan met een reactie.
- Hoe kan het zijn dat mensen niet voldoende gebruik maken van de voorliggende voorzieningen?
Het gaat om regelingen bij verschillende instanties zoals UWV, CAK, Gemeente en toeslagen van de
Belastingdienst.
Blad 2: Het aantal ingeleverde “rofjes” is elke maand weer anders, de reden van te laat of niet
inleveren is heel divers. In de maand januari hebben 83 personen het “rofje” te laat ingeleverd.
Blad 3: Afsprakenlijst stand van zaken cursus “omgaan met geld”: De beleidsmedewerker heeft een
gesprek gehad met de Stichting MOS, de aangeboden cursus sluit niet voldoende aan bij de doelgroep.
Er wordt informatie opgevraagd bij de Kredietbank Nederland voor een workshop “omgaan met
geld”. Er wordt (nog) geen gebruik gemaakt van een bestaande cursus van het FSU.
4. Secretariaat
Ingekomen brieven:
-Op 21 februari van de beleidsmedewerker informatie ontvangen over het onderwerp ‘Herstel termijn’
bij het niet of niet volledig ingevuld ingeleverd rechtsmatigheidsonderzoeksformulier met de daarop
genoemde datum. In de minimagids van 2013 wordt informatie gegeven over
rechtmatigheidsonderzoeksformulier “rofje”en de gevolgen van het verkeerd invullen. De
inleverdagen voor het “rofje” staan er ook in vermeld.
-Op 28 februari een brief ontvangen van het college van B&W met het onderwerp reactie op gevraagd
advies Uitvoeringsplan Re-integratie 2013
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5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
De cliëntenraad heeft nog steeds twee vrije zetels voor de WSW- doelgroep. Cliëntenraad
Ooststellingwerf kwam met het voorstel om samen met enkele leden van onze cliëntenraad een
oriënterend gesprek aan te gaan met de nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad van Caparis NV.
Volgende week is er onder leiding van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden
(FSU) een vervolggesprek om te kijken of er een conceptplan gemaakt kan worden en het ook onder
de aandacht van de andere cliëntenraden te brengen. Caparis NV voert voor acht gemeenten de Wet
Sociale Werkvoorziening (WSW) uit.
Begroting De kostenposten Deskundigheidsbevordering en Drukwerk zijn verhoogd. Een extra
kostenpost is toegevoegd om de cliënten te informeren over het bestaan en het doel van een
cliëntenraad.
5B. Actuele Zaken en mededelingen
Het gebouw “De Rank” is voor een grote openbare informatiebijeenkomsten minder geschikt, het is
niet toegankelijk voor scootmobiels. Het Fries Congrescentrum kan gratis een zaal aanbieden. De
cliëntenraad besluit bij een volgende gelegenheid naar de voor- en nadelen te kijken.
-De werkgroep verordeningen heeft een overleg gehad met de beleidsmedewerker, hiervan wordt een
verslag gemaakt.
-De Minimagids Gemeente Smallingerland 2013 is uitgebracht. Een nieuw opgenomen onderwerp
voor mensen met bijstandsuitkering zijn de verplichtingen. Alle cliënten krijgen deze minimagids en
het wordt bezorgd bij de organisaties die het gebruiken. De huisbezoekers van de Initiatiefgroep
inkomensondersteuning Smallingerland hebben de minimagids al gekregen en voor het huisbezoek
krijgen de betreffende adressen ook één.
-De PR werkgroep is vanochtend bijeen geweest, de Folder is in concept klaar en wordt eerst
besproken met het Dagelijks Bestuur.
-Bij het SUS is het gesprek met Deloitte over het extern onderzoek “Vraagverheldering en
Aanbodversterking WMO Smallingerland” goed verlopen. Er komen aanbevelingen en de gemeente
neemt er een besluit over.
Provinciaal Overleg Cliëntenraden
Van het FSU is een brief verstuurd aan het college van B&W en aan de dienst Werk en Inkomen/
Sociale zaken met het verzoek om de folder van het FSU te verspreiden onder de cliënten. Het FSU is
niet direct een partij waar de gemeente zaken meedoet en daarom hebben B&W besloten om het niet te
doen.
5C. Raadscommissie Sazo
Op de agenda voor vanavond staan: Het Uitvoeringsplan Re-integratie 2013 en de RMC
effectrapportage 2012- 2012 en het RMC- actieplan 2013.
-Het Uitvoeringsplan Re-integratie 2013 wordt vanavond niet behandeld omdat de wethouder niet
aanwezig kan zijn.
-In het Uitvoeringplan Re-integratie 2013 staat vermeld in de evaluatie om 2013 samen met het RMC
manieren te bedenken om een groter aantal jongeren te verleiden naar een hulptraject. Uitgangspunt en
visie van de cliëntenraad is de jongere centraal te stellen, wat is er met zijn omgeving bijvoorbeeld de
thuissituatie aan de hand. Wat zijn de mogelijkheden, welke afspraken worden er gemaakt en hoe
wordt het uitgevoerd.
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6. Uitvoeringsplan Re-integratie 2013
De opmerkingen/ adviezen van de Cliëntenraad WWB over het Uitvoeringsplan en de reactie van het
college worden besproken. De cliëntenraad vindt het centraal stellen van de mens belangrijk en die
zou meer voor het voetlicht moeten komen. Voor het klanttevredenheidsonderzoek zou een ander
onderzoek moeten komen. De cliëntenraad heeft een negatief advies gegeven over de uitvoering van
de huishoudelijke hulp.
–De cliëntenraad vraagt om een uitgewerkt plan voor de participatie van mensen. Het college merkt op
dat de zogenaamde tegenprestatie die kan worden opgelegd, nog niet wordt toegepast in deze
gemeente. Het protocol tegenprestatie is in concept klaar, het advies is om het nu niet te doen, het kost
ook geld om het te financieren.
–De cliëntenraad is negatief over het project de Friese Wouden. Over de zogenaamde regeling
Dienstverlening aan huis is een verschil van mening. Mensen die ontslagen worden en als Alfa- hulp
aan het werk gaan, en kunnen niet gebruik maken van sociale zekerheid. .
–De cliëntenraad adviseert negatief over het klanttevredenheidsonderzoek. De cliëntenraad ziet liever
op beperkte schaal een ander onderzoek. Het onderzoek uitgevoerd door SGBO, die het tot nu toe
heeft gedaan, levert niet de informatie op die de cliëntenraad graag zou willen.
7. Invoering Participatiewet per 2014
Er ligt een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State namelijk de vierde nota van wijziging
voor invoeringswet Participatiewet. De Participatiewet is de huidige WWB waarin een aantal
wijzigingen zijn aangebracht. De meest in het oog springende wijzigingen zijn: Invoering
loondispensatie, Invoering beschut werk, en ontschot Re-integratie Budget.
8. Spreekuren (signalen uit de achterban)
Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten (SUS) heeft het druk met mensen te helpen
bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting.
9. Rondvraag en sluiting
Ouders met kinderen tussen de leeftijd van 4 en 18 jaar met een laag besteedbaar inkomen kunnen een
beroep doen op de Stichting Leergeld Drachten. In een gesprek met de wethouder kwam aan de orde
dat bij Stichting de middelen wat opraken en is de Stichting afhankelijk van andere partijen. De
gemeente is nog niet door de Stichting benaderd.
Om 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/ haar inbreng.
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Afsprakenlijst:
Behandeld in vergadering

Afhandelen

Cursus “omgaan met geld”

17 november 2012

Februari 2013

Terugvordering Bijstand
verordening

17 november 2012

Pilot loondispensatie
Stand van zaken

17 november 2012

Concept Protocol
Tegenprestatie

18 maart 2013

Voorzitter: Johan Spek

Maart 2013

Secretaris: Marinus Vermeer
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