Notulen
Tijd:
Legenda:

16.01.2018

9.00 uur – 10.15 uur
taak CRR
taak gemeente

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter is vanwege de storm verlaat, en dus opent de vicevoorzitter annex
secretaris de vergadering om 9 uur. Zij heet iedereen van harte welkom.
De vicevoorzitter zal ook tegelijkertijd notuleren.
Er heeft zich één lid bij de secretaris afgemeld, waarvan akte. De wethouder is
aanwezig, maar omdat de voorzitter is verlaat, komt hij later terug.
De herbenoemingen hoeven niet geagendeerd te worden. Er was bij de gemeente een
misverstand gerezen over het feit of de leden al dan niet herbenoemd waren. Nu het
duidelijk is geworden dat de herbenoemingen in 2016 reeds zijn afgehandeld, wordt
de agenda zoals voorgesteld, vastgesteld.
2. Mededelingen gemeente
De gemeentelijke contactpersoon, mevrouw Azhimi bespreekt met de CRR de
onderstaande punten:
I Begroting CRR
De ingediende begroting wordt deze week in het College besproken. Er wordt in de
begroting melding gemaakt van de vacatievergoeding voor 8 leden, maar we hebben
nu nog 6 leden. Als we weer op volle sterkte van 9 personen zijn, moet wellicht de
begroting worden aangepast. We doen er in ieder geval alles aan om nieuwe leden te
werven, aldus mevrouw Azhimi. De CRR verzoekt mevrouw Azhimi om nogmaals aan
de consulenten participatie van de afdeling SD-MER te vragen om te zoeken naar
geschikte kandidaten, wat mevrouw Azhimi toezegt. Zodra de begroting door het
College is besproken, zullen wij een beschikking ontvangen.
II Bijeenkomst Gelukspas
De bijeenkomst staat gepland op donderdag 18 januari, waarvoor een aantal burgers
en ambtenaren en de leden van de projectgroep CRR zijn uitgenodigd. Het voormalige
CRR-lid zal vanaf nu op persoonlijke titel aan het overleg deelnemen.
Op 4 december werd ook de Ondernemerspas gepresenteerd. De presentatie van en
door de ondernemers nam alle aandacht weg van het idee van de Gelukspas, wat erg
jammer was. Enkele leden merken op dat de ondernemerspassen niet overal in
Roerdalen zijn verspreid.
III Actie VNG i.h.k.v. schuldenestafette
De secretaris vraagt de gemeentelijke contactpersoon naar het feit dat VNG een actie
heeft opgezet om aandacht te vragen voor de toenemende armoede en
schuldenproblematiek. Het gaat om de actie ‘Stedenestafette “Schulden en armoede”’
en vraagt of de gemeente Roerdalen dit VNG-initiatief gaat overnemen. De CRR heeft
namelijk in het verleden herhaaldelijk gepleit voor een kostenvrije mogelijkheid voor
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het naar de gemeente sturen van verplichte informatie. Dat komt erop neer dat de
gemeente een antwoordnummer hanteert, of een portovrije retourenvelop levert bij
de op te sturen documenten. Dit advies wordt namelijk in die Stedenestafette ook
genoemd. De CRR wil weten of de gemeente hier iets mee gaat doen.
IV Gesprekken jeugdfondsen
De gemeente is in gesprek met Stichting Leergeld en Jeugdcultuurfonds. Stichting
Leergeld krijgt op dit moment het geld voor cultuuractiviteiten, maar de gemeente
streeft ernaar om dit te splitsen en het cultuurgeld over te hevelen naar
Jeugdcultuurfonds. Met Stichting Leergeld worden nieuwe afspraken gemaakt. Het
streven is om dit jaar te beginnen met het Jeugdcultuurfonds. De gesprekken zijn in
januari.
De voorzitter komt binnen en neemt het voorzitterschap over. Hij deelt mede dat het
andere CRR-lid zich bij hem heeft afgemeld.
3. Mededelingen CRR
i) Afscheid CRR-lid
Wederom neemt een lid afscheid van de CRR. De voorzitter draagt een gedicht voor,
prijst haar inzet en de secretaris overhandigt haar namens de CRR een bloemetje.
Namens het College overhandigt mevrouw Azhimi een Geluksbon.
Na dit onderdeel verlaat mevrouw Azhimi omstreeks 9.45 uur de vergadering.
ii) Vacatures bij CRR
Op dit moment heeft de CRR drie vacatures, waarbij er nu twee reacties zijn
binnengekomen. Verder zullen de consulenten het uitzetten onder de mensen in de
PW e.d.
iii) Afvaardiging POLC
De secretaris heeft zich aangemeld om namens de CRR acte de presence te geven op
de POLC-vergadering op 25 januari aanstaande in Sittard.
iv) Kredietbank Roermond
De regionale kredietbank hanteert een zeer hoge rente, boven de 10%, hetgeen in de
Kassa-uitzending van laatst naar voren kwam. De leden van de CRR vinden dit aan de
hoge kant, temeer daar veel minima niet bij gewone banken voor een lening terecht
kunnen én de gemeente veel aanvullende minimaregelingen heeft geschrapt. Als men
geld te kort komt voor bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine moet men geld
lenen. Vaak zegt een ambtenaar ook nog eens dat het maar van familie of vrienden
geleend moet worden. De leden vinden dit bericht voldoende om een ongevraagd
advies te formuleren.
4. Notulen reguliere vergadering d.d. 5 december 2017
De notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd en vastgesteld
met de volgende opmerkingen:
- Blz. 1: a.s. donderdag is het gesprek over de Gelukspas. Deze pas bijt niet met
de Ondernemerspas. De CRR vindt dat er aanstaande donderdag concreet werk
van de Gelukspas moet worden gemaakt, want het praten duurt nu al lang.
- Blz. 2: de gesprekken met de eenoudergezinnen lijken succesvol.
- Blz. 3: We moeten vinger aan de pols houden wat betreft de Gelukspas.
Na deze vaststelling volgt publicatie op onze website.

Pagina 2 van 4

5. Bespreken uitgebrachte adviezen/lopende projecten
Er loopt op dit moment alleen de Gelukspas, en die is al besproken. Verder zijn de
uitgebrachte adviezen allemaal behandeld door het College.
6. Ongevraagde adviezen
i) Gemeentelijke kredietbank: zie punt 3 iv).
ii) De gemeenteraadsverkiezingen: veel cliëntenraden geven ongevraagd advies over
de sociale koers van de politieke partijen in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen. De vraag ligt voor of de CRR dat ook moet doen.
Besloten wordt om de politieke partijen niet aan te schrijven, want op onze website
staan onze Uitgangspunten en onze Visie, dus de partijen kunnen daarvan kennis
nemen.
PAUZE
7. Jaarverslag 2017
De vraag is wat erin moet en wie wat gaat doen. De secretaris zal een eerste aanzet
schrijven, die de voorzitter aanvult. De penningmeester moet de financiële gegevens
aanleveren. De vraag is wat er op de rekening stond op 31 december 2017, maar de
penningmeester heeft een en ander nog niet kunnen controleren. Het Jaarverslag
wordt zo kort mogelijk gehouden, mede op verzoek.
8. Financiën
De begroting wordt komende week behandeld in het College. De penningmeester
zoekt de stand van zaken op 31 december 2017 uit.
9. Website & PR
- Inkomenskaart is aangepast en op de website geplaatst
- er zijn persberichten i.v.m. de vacature verstuurd. De gemeente Roerdalen heeft
deze in ViaRoerdalen geplaatst. Geen enkele reactie op gekomen.
- webhosting: er wordt gezocht naar nieuwe aanbieder. Onze domeinnaam moet
geregistreerd zijn.
10. Bespreking spreekuur
Animo voor eerste try out was nihil, hoewel het op de website en FB was
aangekondigd. De leden denken dat het even tijd nodig heeft voordat het bekend is.
Er zal meer aandacht aan besteed moeten worden.
Het wordt geopperd om aan te sluiten bij de sociale wijkteams, die in de kernen ook
spreekuren houden. Wellicht kan dit gecombineerd worden. E.e.a. zal aan de
contactpersoon worden nagevraagd.
In februari zal er opnieuw een inloopspreekuur worden gehouden.
11. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt
De wethouder schuift aan, en deelt het volgende mee:

Pagina 3 van 4

-

-

-

-

maatwerkgesprekken: gaan door en worden uitgebreid met andere
doelgroepen. Op dit moment worden alleen éénoudergezinnen benaderd.
drempels verlagen/bekendheid voorzieningen: de vernieuwing van de
[gemeentelijke, red] website is goed op weg. Het gaat om verbetering van de
toegangspoort. Ook zal er begrijpelijke taal worden gebruikt.
aantal bijstandsgerechtigden: Roerdalen heeft het geluk dat het aantal
bijstandsgerechtigden stabiel blijft. Het doel is nu zicht te hebben op de
mensen in de bak: de arbeidsmarktmatch wordt in kaart gebracht. Centraal
staan: wat kun je en wat wil je? Ook worden de mensen met een afstand tot
arbeidsmarkt gescreend [mensen met een arbeidsbeperking, red]. Deze
screening wordt door Matchcare gedaan. Dit heeft te maken met de
loonkostensubsidie: wat kunnen die mensen wel en wat kunnen die mensen
niet?
statushouders: hoewel de statushouders onder de portefeuille vallen van
collega Cuypers heeft wethouder Den Teuling zorgen om de statushouders,
want die worden aan hun lot overgelaten. Hij stelt dat inburgering ook gebeurt
via opleiding, studie en werk. Er zijn ongeveer 200-250 statushouders in deze
gemeente.
Overdrachtsdocument naar nieuw College: in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen [op 21 maart aanstaande, red] heeft het zittende
College een overdrachtsdocument opgesteld met centrale punten:
A) Samenwerking met de Cliëntenraad Roerdalen: er is een goede
samenwerking na een moeizame start
B) Regionale arbeidsmarkt
C) Minimabeleid

Voorts komt het gesprek op een aantal besproken vergaderpunten, waarbij de
wethouder het volgende toelicht c.q. verheldert:
I gemeente Roerdalen werkt niet samen met de gemeentelijke Kredietbank Roermond.
Dus, de mensen lenen in Roerdalen tegen een marktconform tarief. Mailtje naar
contactpersoon sturen.
II PrioVerve: de wethouder geeft aan dat de OR ook opkomt voor de bij PrioVerve
gedetacheerde SW’ers. De OR staat achter de gemeenten inzake de gemeentelijke
opstelling in de kwestie PrioVerve. Roerdalen wil via een middellijke weg af van
PrioVerve, waarbij centraal staat wat de beste weg is om het werk gedaan te krijgen
en hoe de mensen hier kunnen blijven.
12. Sluiting
De voorzitter sluit om 10.45 uur de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun
inbreng.
De volgende vergadering is op 6 februari 2018.
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