Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 23 mei 2013
Aanwezig: Johan Spek, Rieteke Otten, Ingrid Konings, Theo Attema, Koos Meijer, Tina Beukema,
Sylvia Regnery, Willem Koster, Foppe Wouda, Jan Groenewoud (soza) en Hielkje van Linde
(notulist).
Afwezig m.k.: Marinus Vermeer, Tjitske Hoekstra, Mart van der Graaf

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, ook de mensen op de publieke
tribune. Een speciaal welkom aan de heer Boomsma van WMO- werkgroep cluster 4.
Wij staan even stil bij het verlies van Jean Koning- Helsdingen, zij overleed vorige maand en zat
namens de vakbond FNV in de cliëntenraad.
De cliëntenraad feliciteert de heer Koster met de goede start van het initiatief Repair Café te
Drachten. Repair Cafés zijn gratis toegankelijk die draaien om samen met degene die de reparaties
aanbieden te repareren. Op de locatie waar het Repair Cafe wordt gehouden, is gereedschap aanwezig.
Inmiddels heeft de bibliotheek de heer Koster benadert voor Repair Café.
2. Vaststellen van de agenda
Aan de agenda wordt een nieuw punt 8a toegevoegd namelijk visieplan maatschappelijke participatie
Smallingerland.
3. Notulen van 15 april 2013
Naar aanleiding van agendapunt 6 Jaarverslag Werk en Inkomen de vraag of er nog nadere informatie
valt te verwachten over de evaluatie Pilot Loondispensatie in Smallingerland. In het Jaarverslag Werk
en Inkomen staat het laatste evaluatieverslag van de pilot. Van de afsprakenlijst: Cursus “omgaan met
geld” krijgt de cliëntenraad spoedig een bericht over de stand van zaken.
4. Secretariaat
Ingekomen brieven:
Op 15 april een brief van FNV- lokaal betreft verantwoorde re-integratie. De FNV- lokaal pleit ervoor
dat bij het re-integreren rekening gehouden wordt met o.a. de competenties en interesse van de
uitkeringsgerechtigde. In een traject de goede diagnose gesteld wordt, werken met behoud van
uitkering niet leidt tot verdringing van de arbeidsmarkt. De cliëntenraad vindt het positief dat FNVlokaal meedenkt met de re-integratie van uitkeringsgerechtigden. De cliëntenraad zal de brief
beantwoorden.
Uitgaande brieven:
Op 14 mei zijn drie brieven gestuurd naar het college van B&W met de onderwerpen: reactie op de
afwijzing van aanschaf Ipads, opmerkingen over het Jaarverslag Werk en Inkomen 2012 en een
herinnering betreffende de verstuurde brieven van 7 juli 2011 over “Invalidentoilet en Computer” en
de brief van 22 september 2011 over de aanschaf van computers voor in de publiekshal.

5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
-Op 29 mei is er een gesprek met mevrouw De Vries, hoofd sociale zaken en wethouder de heer
Zweers. Aan de orde zal komen o.m. de maandelijkse onkostenvergoeding van de leden.
-Op 3 juni is er een bijeenkomst van de werkgroep met de beleidsmedewerkers om een aantal
onderwerpen te bespreken die aan de orde zijn bij het advies over de WWB- verordeningen en
re-integratie 2013..
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
De website van de cliëntenraad Smallingerland is op dit moment niet actueel, het onderhoudscontract
met de webdesigner is beëindigd. De cliëntenraad gaat het nu zelf doen.
-Twee leden van de cliëntenraad hebben een gesprek gehad met een delegatie van OR Caparis NV en
leden van de cliëntenraad Oostelligwerf.
-Iemand van de cliëntenraad, op persoonlijke titel, heeft contact gehad met de manager van Caparis
Groenservice naar aanleiding van een vraag: Hoe kan het dat er buitenlandse arbeiders
werkzaamheden uitvoeren in het openbare groen gemeente Smallingerland. De gemeente zou er alles
aan moeten doen om (werkloze) inwoners van Smallingerland een werkplek te bieden en niet te kiezen
voor buitenlandse werknemers. De beleidsmedewerker legt uit dat voor groenonderhoud de gemeente
Smallingerland is verdeeld in drie wijken met drie verschillende bedrijven namelijk: Caparis, De
Grondmij en Dolman. De bedrijven De Grondmij en Dolman zijn vrij om hun werknemers te kiezen.
De manager van Caparis Groenservice zal navraag doen waarom er bij een bedrijf gekozen is voor
buitenlandse werknemers. -De zorgbrief is aangekomen van het kabinet. Het budget voor de WMO
hulp bij huishouden wordt 60 % in plaats van 25 %. In de brief wordt niet gezegd hoe daarmee om te
gaan en wie recht heeft.
5C. Raadscommissie Sazo
Op de agenda van de vergadering staan volgende zaken: Aanpassingen in de verordeningen WWB,
Verzoek bijdrage SUN en het Uitvoeringsplan Re-integratie. Bij de vorige vergadering zijn deze zaken
deels/ en niet behandeld. De cliëntenraad gaat gebruik maken van het inspreekrecht bij agendapunt
“Verzoek bijdrage SUN” Er zijn namelijk altijd financiële situaties die niet binnen de wettelijke
kaders vallen, daar moet een oplossing voor komen.
6. Notitie Tegenprestatie Wet werk en bijstand
De beleidsmedewerker geeft informatie over de notitie. Een tegenprestatie is het leveren van
onbeloonde nuttige werkzaamheden. Toen de gemeenteraad over de afstemmingsverordening een
besluit moest nemen kwam dit punt aan de orde. Er is toen besloten dat er een notitie gemaakt zou
worden en dat deze ook met de cliëntenraad besproken zou worden. Om voorlopig alleen de kaders
aan te geven,het kost ook de nodige tijd en geld, en er waren voorstellen om er nog geen uitvoering
aan te geven. De invoering van een tegenprestatie komt van de regering, mensen die een uitkering
krijgen op grond van de WWB, IOAW of IOAZ, moeten daar een prestatie tegenover stellen. De
cliëntenraad mist in de notitie het essentiële punt: uitgaan van de cliënt, wat zou deze in het kader van
een tegenprestatie willen en kunnen leveren. Samen met de consulent wordt bepaald of de cliënt in
staat is om een tegenprestatie te leveren waarmee hij/ zij kan instemmen. De notitie probeert duidelijk
de verschillen aan te geven in de begrippen/instrumenten re-integratie, vrijwilligerswerk en
tegenprestatie. De cliëntenraad zal een advies uitbrengen.
7. Achterbanbijeenkomst
Een achterban bijeenkomst staat gepland op eind juni met als onderwerp “Bijstand en Tegenprestatie”.
Den Haag wil de gemeenten verplichten om mensen met een Wwb- uitkering een tegenprestatie op te
leggen.

8. Spreekuren (signalen uit de achterban)
De Initiatiefgroep Smallingerland heeft huisbezoeken afgelegd in één van de wijken van Drachten en
inmiddels de tellingen van de binnengehaalde onderwerpen gedaan. Naar aanleiding van de
huisbezoeken zijn er veel mensen geweest op het spreekuur van het Steunpunt uitkeringsgerechtigden
en gehandicapten Smallingerland (SUS).
8a. Visieplan maatschappelijke participatie Smallingerland.
De heer Boomsma heeft zijn visieplan maatschappelijke participatie gehandicapten Smallingerland
met de beleidsmedewerker van sociale zaken besproken. Het visieplan kan de gemeente ook ten
dienste zijn, mensen met een beperking die ervaring hebben om mensen met een beperking naar een
vaste baan te helpen. Op advies van de beleidsmedewerker is de heer Boomsma doorverwezen naar de
cliëntenraad. In het werkzame leven heeft hij zich bezig gehouden met re-integratie voor mensen met
een beperking bij de stichting Maatjesman. Hij is bezig een visieplan te maken. Twee leden van de
cliëntenraad gaan hieraan meedoen, wellicht komt het plan t.z.t. terug in de cliëntenraad.
9. Rondvraag en sluiting
De kosten die de klant maakt voor een PGB- Bank/girorekening mogen worden beschouwd als
zorgkosten en als dusdanig worden opgevoerd. Twee leden van de cliëntenraad gaan nadere informatie
inwinnen.

Om 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/ haar inbreng.
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