Notulen vergadering

Datum:
Tijd:

02.10.2018
9.00 – 11.30 uur

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De vicevoorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. Iedereen wordt welkom geheten
en de club is compleet (geen afmeldingen ontvangen).
De wethouder en de gemeentelijke contactpersoon sluiten om 9.30 uur aan.
Agenda wordt goedgekeurd zoals voorgesteld.
2. Mededelingen CRR
a) Themabijeenkomst gemeente d.d. 26 september 2018
Op 26 september zijn twee leden naar de gemeentelijke themabijeenkomst over
armoede gegaan. Er waren vooral ambtenaren, gemeenteraadsleden,
raadsadviescommissieleden en leden van de twee adviesraden. Het onderdeel over
armoede was interactief opgesteld en testte de kennis van de aanwezigen over de
armoede in Roerdalen. In de ogen van de CRR staat armoede niet gelijk aan
eenzaamheid of ongelukkigheid, maar is armoede de gebrekkige financiële
omstandigheden en mogelijkheden, die misschien kunnen leiden tot eenzaamheid
en/of ongelukkigheid, maar iemand woont niet uit weelde in een caravan op het erf
van familieleden.
b) Vacatures bij de CRR
Op de advertenties in de diverse media is nog geen reactie binnengekomen. Er zal
nogmaals samen met de gemeentelijke contactpersoon naar de tekst worden gekeken
en zo nodig worden aangepast.
3. Mededelingen vanuit gemeente
De wethouder en gemeentelijke contactpersoon voegen zich bij de vergadering.
De wethouder uit zijn zorgen over het feit dat de CRR thans uit vier leden bestaat, wat
de leden beamen. De vacatures zijn uitgezet, maar er is nog geen reactie op
gekomen. De CRR geeft aan dat het altijd moeilijk is geweest om kandidaten te vinden
en te krijgen, en vraagt nogmaals of de consulenten niet in het bestand kunnen kijken
naar geschikte kandidaten, maar blijkbaar vinden ook zij geen geschikte kandidaten.
De gemeente is op zoek naar een voorzitter.
De wethouder geeft aan dat de CRR dient na te denken over:
- wat het doel van cliëntenparticipatie is?
- hoe die rol vervult kan worden?
- hoe de taakverdeling kan worden vormgegeven?
- dat er aandacht besteed moet worden aan het feit dat het leuk en zinvol werk
is
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-

en dat er minder gejuridificeerd mag worden

In feite heeft de CRR thans geen beslissingsbevoegdheid meer, want we moeten
minimaal 5 leden hebben, maar we krijgen tot het einde van het jaar respijt en hopen
zo snel mogelijk weer voorzien te zijn van een voorzitter en minimaal 1 nieuw lid.
Er zal opnieuw naar de vacaturetekst worden gekeken om zo breed mogelijke
doelgroep aan te spreken > actiepunt 1
4. Notulen vergadering 4 september 2018
De notulen van de besloten vergadering worden met de volgende opmerkingen
goedgekeurd, redactioneel aangepast en vastgesteld met dank aan de notulist:
-
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1:
2:
3:
4:

punt 2, 2de alinea: “…wie voorzitter…”: aanpassen
tweede alinea: en/of bij “120% WML”
punt 5: zin aanpassen: “Het gaat erom goede…… te maken”.
bij punt 6B): “als iets niet…”

De vergadering besluit tot kortere notulen en toevoeging van een actie- en
besluitenlijst. Ook worden de namen van de leden niet meer genoteerd, maar de
presentielijst dient hiervoor.
5. Gelukspas
De suggesties over een te houden nulmeting van de leden zijn aan de gemeentelijke
contactpersoon doorgegeven. Verder is geen update te melden.
6. Begeleiding nieuwe leden
Een lid meldt zich aan om mogelijk nieuwe leden, indien zij dat wensen, wat
begeleiding te geven. Een en ander volgens afspraak.
Een ander lid meldt zich aan als vicesecretaris, waarmee alle posten weer zijn vervuld.
6. Gevraagde en ongevraagde adviezen
i) Gevraagde adviezen
Geen adviesverzoeken.
ii) Ongevraagde adviezen
De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen > actiepunt 2:
•
•
•

korte termijn/trajecten
onjuiste gespreksverslagen
uitvaartverzekering: wel of geen vermogen? Een lid heeft navraag gedaan naar
de mogelijkheden van een uitvaartverzekering nu tegen haar is gezegd dat
bijstandsgerechtigden een dergelijke verzekering niet mogen hebben en anders
maar moeten opeten. Het blijkt dat de gemeente de volgende criteria hanteert:
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- het moet een naturaverzekering zijn
- met maximale waarde van € 6.000,00
- en niet tussentijds opzegbaar
Echter, de Consumentenbond hanteert als ondergrens een waarde van € 7.500,00, en
alle verzekeringen moeten tegenwoordig volgens de wet tussentijds opzegbaar zijn. Er
ontstaat dus een probleem voor bijstandsgerechtigden.
•

•

situatie bij PrioVerve op basis van de informatie uit de Programmabegroting
2019-2022: de groenvoorziening wordt naar de gemeente gehaald en
uitgevoerd door ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’
situatie bij Westrom: opheffing van de divisie Schilderen: wat gebeurt er met
die mensen met jarenlange ervaring en dienstverbanden en welke kosten zijn
daarmee gemoeid?

PAUZE
7. Financiën
De penningmeester deelt mede dat het 4de kwartaal nog niet is ontvangen. Er staat
voldoende geld op de rekening, maar er moeten nog een aantal declaraties betaald
worden. Verder wil de CRR met de gemeente afspreken dat een mogelijk overschot op
31-12 volledig wordt teruggestort, maar dat de gemeente wel in de eerste week van
het nieuwe jaar het voorschot van het 1ste kwartaal overmaakt. Misschien is het een
optie dat het volledige bedrag wordt overgemaakt, want het komt nog steeds voor dat
de gemeente te laat overboekt of aan de overboeking herinnerd moet worden.
8. Website en PR
-

folders worden verspreid
vacaturetekst wordt aangepast

9. Bespreking realisatie spreekuur
Aangehouden.
10. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt
De vicevoorzitter sluit om 11.30 uur de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun
inbreng.
De volgende vergadering is op dinsdag 6 november 2018.
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11. Actiepuntenlijst

Nummer Datum

Wie

Wat

Wanneer

1.

02-10-18

Iedereen:
secretaris maakt
opzet

Vacaturetekst herschrijven

02-10-18

2.

02-10-18

Penningmeester
en secretaris

Opstellen van informele vragen over
uitvaartverzekering, trajecten en
PrioVerve/Westrom

Zo snel
mogelijk

3.

02-10-18

Penningmeester
en secretaris

Afspraken maken met gemeente over
mogelijk overschot op 31-12:
terugboeken, maar wel gelijk 1ste
kwartaal nieuwe jaar overmaken

Idem
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