Notulen
Tijd:
Legenda:

15.05.2018

9.00 – 11.30 uur
taak CRR
taak gemeente

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. Hij heet iedereen welkom. Een lid is
een half uurtje later. De gemeentelijke contactpersoon heeft zich afgemeld.
De agenda wordt goedgekeurd en als zodanig vastgesteld.
2. Spreektijd Menswel
De heer Van Aalst heeft in het verleden al kennisgemaakt met de meeste leden van de
CRR en zit namens Menswel in de projectgroep ‘Gelukspas’, maar de nieuwe leden
kennen hem nog niet. De heer Van Aalst vertelt kort dat hij voor 24 uur per week in
dienst is bij de gemeente als opbouwwerker en zich bezighoudt om burgerinitiatieven
mede mogelijk te maken. Het doel is om op structurele basis de samenwerking te
zoeken met diverse maatschappelijke organisaties en uitvoerders, want de
samenwerking is erg versnipperd. Hiervoor is een pilot gestart.
De pilot omvat ook de sociale wijkteams en die hebben daarvoor een tweetal
hulpmiddelen opgesteld, waaronder een Sociale Kaart en een Financiële Kaart.
Alleen het sociale wijkteam en de participerende organisaties mogen de kaarten
gebruiken, want het is voor intern gebruik en niet voor openbare verspreiding
bestemd, maar de heer Van Aalst zal vragen of de CRR ook een tweetal exemplaren
mag ontvangen. De CRR geeft aan dat de informatie voor hen ook relevant is, temeer
daar de CRR spreekuren wil gaan draaien. Hoe meer informatie en gegevens bij de
CRR bekend is, hoe beter de leden de burgers kunnen informeren en doorverwijzen.
De gemeente is voor beide kaarten de opdrachtgever. De CRR vraagt of zij dan bij de
gemeente het verzoek moet indienen om de kaarten te krijgen, maar de heer Van
Aalst zegt toe intern te vragen of de CRR de kaarten ook krijgt en er ook gebruik van
mag maken. Het antwoord zal zo spoedig mogelijk aan de CRR worden medegedeeld.
De heer Van Aalst licht de hulpmiddelen als volgt toe:
1. Sociale Kaart: voor intern gebruik bestemd, en voor samenwerkingspartners.
Overzicht van alle organisaties in de gemeente.
2. Financiële Kaart: idem, ook door MEE ontwikkeld.
Op 17 mei aanstaande worden de Kaarten officieel gepresenteerd.
Na dit onderwerp verlaat de heer Van Aalst de vergadering.
3. Mededelingen gemeentelijke contactpersoon
Onderdeel komt te vervallen, maar de CRR zal per e-mail de volgende vragen aan de
contactpersoon stellen:
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i)

Declaratieformulier

Het is de CRR niet duidelijk waarom de CRR het declaratieformulier van de WMO-raad
moet gaan gebruiken. De vergadering besluit unaniem dat de CRR het eigen
declaratieformulier blijft gebruiken.
Ook moet de penningmeester nu per lid gaan bijhouden hoeveel er uitbetaald wordt.
De CRR vraagt zich af wat hiermee wordt beoogd. De CRR heeft met het College in
het verleden afgesproken dat de leden van de CRR de vacatievergoeding niet aan de
Belastingdienst hoeven op te geven, en dat de vacatievergoeding niet op de uitkering
in mindering wordt gebracht, want het is een vrijwilligersvergoeding.1 De CRR vraagt
zich dan ook af waarom de penningmeester van ieder lid moet gaan bijhouden hoeveel
er uitbetaald wordt. De penningmeester geeft aan dat de gemeente inzage kan
hebben in de bankafschriften, maar de CRR zal per e-mail hierover vragen stellen. Ook
valt op dat de WMO-raad een hogere reiskostenvergoeding krijgt dan de CRR. Tot €
0,19 per km is belastingvrij, voor alles boven die € 0,19 moet belasting worden
betaald. De vraag is of de gemeente deze hoge reiskosten gaat opsplitsen in een
onbelast en een belast deel, waarvan dan het belaste deel aan de Belastingdienst
wordt opgegeven? De vraag is wat de reden voor die hoge reiskostenvergoeding is en
wat de consequenties voor de leden zijn?
ii)

Beschutte werkplekken

Er is een overzicht verspreid met daarop de beschutte werkplekken:
Taakstelling

Taakstelling

Taakstelling

2017

2018**

2019**

Realisatie 31-12-2017

Echt-Susteren

4

8

10

1 werkplek wordt ingevuld

Leudal

3

4

6

1 werkplek

Maasgouw

2

3

4

2 personen op 2 werkplekken

Nederweert

1

2

3

2 personen op 1 werkplek

Roerdalen

2

5

6

2 personen

Roermond

14

28

37

Weert

8

16

20

Totaal

34

66

86

15 personen op 13 werkplekken
1 persoon op 1 werkplek
24 personen / 21 werkplekken

De gemeente Roerdalen voldoet aan de taakstelling voor 2017, maar onbekend is hoe
het staat met de taakstelling voor 2018. Het aantal beschutte werkplekken bij de
overheid blijft achter bij het bedrijfsleven. Bovendien komen er jaarlijks landelijk
gezien 26.000 mensen bij die in aanmerking komen voor een beschutte werkplek. Uit
het schema blijkt dat de regio achterblijft bij de taakstelling. De CRR kan alleen het

1

Op jaarbasis mag je € 1.500 aan vrijwilligersvergoeding ontvangen [red].
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College bevragen naar de stand van zaken voor dit jaar en in deze gemeente. De rest
valt niet onder het werkgebied.
4. Mededelingen CRR
Afvaardiging namens de CRR naar de volgende bijeenkomsten wordt besproken:
i)

POLC 31 mei 2018 in Sittard: niemand

ii)

De nieuwe route 3 juli 2018 in Posterholt: secretaris meldt vier leden aan,
waarvan twee onder voorbehoud

iii)

Bijeenkomst AVG 30 mei 2018 in Herkenbosch: twee leden

iv)

lezing Kinderarmoede 1 juni 2018 in Venlo: niemand

v)

Limburgse Arbeidsmarktdag 24 mei 2018 in Roermond: een lid

vi)

cursuscyclus De Pijler eind mei/begin juni: niemand

5. Notulen reguliere vergadering d.d. 3 april 2018
De notulen worden met de volgende opmerkingen goedgekeurd, aangepast en
vastgesteld met dank aan de interim-notulist:
- redactioneel: witregels, punten achter kopjes, komma’s e.d. worden allemaal
weggehaald, webadres voluit schrijven, geen afkortingen, lay out wordt ook aangepast
aan de stijl van 2018
- pagina 1: de voorzitter heeft inmiddels van de gemeente managementinformatie
over de PW gekregen en zal dat intern doorsturen.
- pagina 3: bij punt 6: de vraag is hoe er in de toekomst onderzoek moet worden
verricht nu de respons laag is? Het is een bekend probleem, want voor de meeste
onderzoeken geldt dit. Sommige onderzoekers werken met beloning zodat de respons
groter wordt, maar ook dat is niet altijd een garantie.
- pagina 4: nieuwe folder zal worden besproken, want er zijn geen folders meer.
Flyeralarm biedt goed en goedkoop folders aan.
PAUZE
6. Bespreken uitgebrachte adviezen c.q. lopende projecten inzake
i) Gelukspas
De laatste bijeenkomst van de projectgroep wordt toegelicht. De inmiddels
toegezonden business case is daar een uitvloeisel van. De vraag aan de overige leden
is of zij hiermee akkoord kunnen gaan en wat de (verdere) rol van de CRR bij de
uitvoering is? De verordening staat niet toe dat de CRR een gevraagd of ongevraagd
advies2 (mede) uitvoert. De door de secretaris opgestelde business case wordt
besproken waar een lid naar een aantal zaken vraagt, die wel in de case worden

2

In casu is het projectvoorstel Gelukspas een ongevraagd advies van de CRR.
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vermeld, namelijk dat nieuwkomers de pas voor een periode van een jaar krijgen om
kennis te kunnen maken met de clubs en verenigingen in deze gemeente.
Het volgende voorstel wordt door de leden aangenomen:
•

de business case wordt naar de gemeenteambtenaren L. Azhimi, L. Bijl en H.
Gootzen gestuurd met het verzoek een afspraak te maken met de afvaardiging
van de CRR

•

tijdens die afspraak zal worden besproken en goede afspraken gemaakt
worden over wie wat en wanneer doet

•

de CRR kan verder niet worden betrokken bij de uitvoering van het
ongevraagde advies

•

de CRR ziet de Gelukspas niet als een burgerinitiatief, maar als een ongevraagd
advies, waarbij de onderbouwing is gegoten in een projectvoorstel

7. Gevraagde en ongevraagde adviezen
i) Gevraagde adviezen
Geen adviesverzoeken.
ii) Reactie College op advies loondispensatie
De gemeentelijke reactie is inmiddels onder de leden verspreid. De gemeente wacht
verdere actie af op basis van het besluit van de VNG – de ‘vakbond van de
Nederlandse gemeenten’. De CRR benadrukt dat de regeling loondispensatie een
verkapte bezuinigingsmaatregel is die het Rijk € 500 miljoen moet opleveren. Ook
heeft dit vergaande gevolgen voor de sociale zekerheid, want door de afbraak van de
ondergrens van de beloning, namelijk het wettelijk minimumloon, zullen meer mensen
onder het wettelijk minimumloon moeten gaan werken vanwege allerlei obscure
motiveringen. Een aantal leden geven ook aan dat het langer doorwerken tot aan het
pensioen ook zinloos is, want werkzoekende ouderen komen maar moeilijk aan een
betaalde baan. Bovendien betekent veroudering ook lichamelijke en geestelijke
aftakeling, dus het is maar de vraag of iedereen in staat is om langer door te werken.
iii)

Ongevraagde adviezen

a) sociale woningbouw
Het aantal betaalbare, sociale huurwoningen in deze gemeente is de laatste jaren
afgenomen. De gemeente vervult hierin een leidende rol en zou daarop eens
aangesproken kunnen worden.
b) RD Maasland
De gemeentelijke contactpersoon zal via de e-mail om nadere informatie worden
gevraagd.
8. Financiën
De bijdrage van de gemeente voor het tweede kwartaal is ontvangen. Hopelijk gaat
het volgende kwartaal sneller.
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9. Website & PR
* Nieuwe provider: per 1 juni aanstaande zal er gebruik worden gemaakt van de
diensten van Webreus. De huidige websiteprovider is opgezegd, maar hij heeft voor
de twee nieuwe leden nog een e-mailadres aangemaakt. Hopelijk verloopt de
overzetting naar de nieuwe provider soepel en gaan er geen documenten en
informatie verloren met betrekking tot website zelf en e-mailaccounts.
* Folder: via Flyeralarm. Een aantal leden heeft naar de huidige folder gekeken en
komen met de volgende opmerkingen/aanpassingen:
- op voorkant aangeven waarvoor CRR is
- binnenkant: minder natuurfoto’s, maar tekeningen die relevant voor onderwerp zijn.
Foto’s zijn moeilijk omdat er rekening moet worden gehouden met auteursrechten;
zelf foto’s maken is een mogelijkheid, maar de voorkeur gaat uit naar strakke,
eenvoudige maar relevante tekeningen
- achterkant: plattegrond gemeente weg
- informatie over spreekuur toevoegen, maar alleen als de informatie klopt en de
spreekuren structureel zijn
- meer contactgegevens: ook postadres
- informatie over huisadvocaat vermelden
- taalgebruik eenvoudig houden
De secretaris zal een vormgever benaderen en een lid vraagt haar kind voor de kosten
voor een viertal tekeningen.
10. Bespreking realisatie spreekuur
De gemeentelijke contactpersoon moet nog met informatie komen over aanschuiven
bij gemeentelijke wijkteams. Ook in e-mail vraag stellen.
11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Een lid vertelt over het feit dat de CRR is verteld geworden dat de gemeente voor
kinderen met ingang van 1 januari 2018 zou gaan samenwerken met drie fondsen,
namelijk Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds én Jeugdcultuurfonds, maar in de
praktijk wordt niet met het Jeugdcultuurfonds samengewerkt heeft zij gemerkt. De
samenwerking met het Jeugdcultuurfonds is door de gemeente afgekapt, terwijl de
CRR in de veronderstelling verkeert dat die samenwerking per 1 januari 2018 zou zijn
gestart. Er zou geen geld voor zijn vrijgemaakt. De CRR zal hierover vragen stellen.
Een ander lid vraagt wat de wettelijke besluittermijn van de afdeling SD MER is en er
wordt aangegeven dat die maximaal 8 weken bedraagt. De gemeente besluit
doorgaans ‘pas’ tegen het einde van die besluittermijn, hoewel ze eerder mogen
besluiten.
Een ander lid geeft aan op dinsdag bij de vergaderingen aanwezig te kunnen zijn.
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Een lid vraagt of iemand haar bij de bushalte kan ophalen om naar het gemeentehuis
te brengen, maar de meeste leden komen niet in de buurt van de bushalte. Het lid
geeft aan dat lopen betekent dat zij te laat op de vergadering komt.
12. Sluiting
De voorzitter sluit om 11.30 uur de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun
inbreng. Vervolgens krijgen de twee nieuwe leden de tablet overhandigd.
De volgende vergadering is op dinsdag 5 juni 2018. De wethouder zal dan
aanwezig zijn.
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