Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 25 februari 2013
Aanwezig: Johan Spek, Marinus Vermeer, Rieteke Otten, Ingrid Konings, Foppe Wouda, Theo
Attema, Koos Meijer, Tina Beukema, Jean Koning, Sylvia Regnery, Willem Koster, Tjitske Hoekstra,
Jan Groenewoud (soza) en Hielkje van Linde (notulist).
Afwezig m.k.: Mart van der Graaf en Marcus van den Berg(soza),
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, ook de mensen op de publieke
tribune van harte welkom.
2. Vaststellen van de agenda
In een informeel overleg met de wethouder is er gesproken over de werkwijze, waarna is besloten om
Agendapunt 6 “ Aanpassingen verordeningen WWB” van de agenda te halen.
3. Notulen van 17 december 2012
Naar aanleiding van blad 1: Op de website van de gemeente Groningen is informatie te vinden over de
Stichting Urgente Noden (SUN). Meer aanvragen zijn er gedaan voor hulp bij financiële crisissituaties
waarbij niet een beroep kan worden gedaan op wettelijke voorzieningen. In een gezamenlijke brief van
onze Cliëntenraad en het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland gericht
aan de gemeenteraad werd verzocht om het gemeentebestuur te bewegen om haar standpunt inzake de
subsidietoekenning aan SUN te herzien. Dat is om het niet te doen, omdat er voor cliënten van
SUN Bijzondere Bijstand is. Spoedig komt er een antwoord op de gezamenlijke brief van de
organisaties.
Blad 2 agendapunt 5B Actuele Zaken en mededelingen regel 3: De gemeente kan bij een schending
van inlichtingenplicht een bestuurlijke boete opleggen en met de lopende uitkering verrekenen.
Wanneer iemand binnen 12 maanden opnieuw niet aan de inlichtingenplicht voldoet dan kan de
gemeente besluiten de boete gedurende drie maanden zonder toepassing van de beslagvrije voet te
verrekenen. Onze gemeenteraad moet nog beslissen over het invoeren van de Verordening
Bestuurlijke Boete en het is de vraag of de raad het wil.
Blad 3 Stand van zaken “Cursus omgaan met geld”: De beleidsmedewerker gaat intern navragen
wanneer de cursus van start kan gaan. Het aantal doorverwijzingen naar de GKB neemt af mede door
het effect van het PING- loket. Bij het PING- loket blijkt dat mensen niet voldoende gebruik maken
van voorliggende inkomensvoorzieningen.
–Stand van zaken “Pilot Loondispensatie”: De evaluatie wordt meegenomen in het “Jaarverslag Werk
en Inkomen 2012” en wordt in april behandeld.
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4. Secretariaat
Ingekomen brieven:
Er zijn geen ingekomen brieven.
Uitgaande brieven:
04-02-2013 Aan het college van B&W een advies Uitvoeringsplan Re-integratie 2013 met inclusief
een korte evaluatie 2013 en werkgeversbenadering.
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
Op dinsdag 5 februari is er een informatiebijeenkomst gebouw “De Rank” georganiseerd door WMOadviesraad, Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland (SUS) en onze
Cliëntenraad met het thema “Veranderingen in zorg, welzijn en inkomen 2013” Het nagesprek is
inmiddels geweest. Naast de geweldige opkomst zijn er aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld dat het
gebouw niet toegankelijk is voor scootmobiels. Er is besloten om gezamenlijk verder te gaan, het
eerst volgende overleg is gepland in de maand april. Van de informatiebijeenkomst is een verslag
gemaakt, dat wordt geplaatst in het weekblad Actief en Breeduit en kan worden afgehaald bij de
gemeentebalie.
5B. Actuele Zaken en mededelingen
Het Huishoudelijk Reglement wordt actueel gemaakt in samenwerking met de beleidsmedewerker,
waarna het in het college besproken moet worden.
-Inbreng SUS: Er komt extern onderzoek door Deloitte in opdracht van de gemeente, het onderzoek
bestaat uit “Vraagverheldering en Aanbodversterking WMO gemeente Smallingerland”.
-Voorstellen tot wetswijziging WWB zijn in concept klaar. Het doel is dat de Participatiewet per 0101-2014 wordt ingevoerd. Voorts staan er voor 2014 en 2015 meer wetswijziging op stapel. Er is
behoefte aan meer aansturing vanuit het Rijk. De nieuwe wijzigingen zijn gebaseerd op het
regeerakkoord van het huidige Kabinet.
-De gemeente krijgt wat meer ruimte voor minima, d.w.z. meer middelen voor de Bijzondere Bijstand.
-Naar de invoering van stadspas, met allerlei kortingen, heeft de gemeente jaren geleden een
onderzoek naar gedaan. Er is besloten om het niet te doen, o.a. omdat het stigmatiserend werkt.
-De cliëntenraad vraagt hoeveel “rofjes” er maandelijks te laat worden ingeleverd en wat de redenen
zijn. Het aantal ingeleverde “rofjes” is elke maand weer anders, de reden van te laat of niet inleveren is
heel divers. De beleidsmedewerker zal de inleverprocedure toesturen. Na inleverdatum krijgt men de
gelegenheid om het alsnog te doen, daarna krijgt men een verlaging van 5 % en bij niet inleveren geen
uitkering. Voor de mogelijkheid om een formulier te maken waarbij de mensen alleen de
veranderingen kunnen doorgeven, heeft de gemeente niet gekozen.
5C. Raadscommissie Sazo
De vergadering van vanavond wordt niet bezocht. Op de agenda van Raadscommissie Sazo staan
geen zaken die betrekking hebben op onze doelgroep.
6. Spreekuren (signalen uit de achterban)
-Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland (SUS) biedt ondersteuning
bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting. De komende maand verwacht het SUS dan ook
meer mensen op het inloopspreekuur.
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7. Rondvraag en sluiting
Minister Plasterk streeft naar minder gemeenten, vooruit lopend daarop moeten gemeenten voor 1 juni
2013 aangeven met welke gemeenten wordt samen gewerkt. Samenwerking met gemeenten een
belangrijk standpunt van de minister. Smallingerland voert nu samen met zeven andere gemeenten de
WSW uit. Caparis is ook een organisatie van acht gemeenten.
Publieke tribune: Iemand merkt op dat het Re-integratiebedrijf "Caparis" bij hem, het zal
waarschijnlijk ook bij anderen zo zijn, onvoldoende let op de mogelijkheden die je hebt. Je leert er
niks. Hij vindt het weggegooid geld en het werkt demotiverend. De cliëntenraad heeft meer van deze
geluiden gehoord en neemt dit mee in de advisering.
Iemand anders vroeg naar de bedragen van de uitkeringen. De voorzitter meldt dat het in de
Minimagids van maart 2013 en op de website te zien is.

Afsprakenlijst:
Besloten 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

Voorzitter: Johan Spek

Maart 2013

Secretaris: Marinus Vermeer
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