Notulen vergadering

Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

06.11.2018
9.00 – 11.30 uur
3 leden CRR, 2 gemeenteambtenaren, 3 toehoorders
1 lid met kennisgeving

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De penningmeester opent de vergadering om 9.00 uur. Iedereen wordt welkom
geheten. De vicevoorzitter heeft zich ziek afgemeld, dus zit de penningmeester de
vergadering voor en notuleert de vicesecretaris.
Er zijn bij deze vergadering drie potentiële leden aanwezig als toehoorders.
De gemeentelijke contactpersoon en de manager team MO sluiten om 10 uur aan,
waardoor dat agendapunt verschuift. Agenda wordt goedgekeurd zoals voorgesteld.
2. Mededelingen CRR
Penningmeester legt uit aan de toehoorders dat een lidmaatschap bij de CRR
vrijwilligerswerk is, en dat hiervoor een onkostenvergoeding wordt gegeven die niet in
mindering zal worden gebracht op de uitkering. De CRR is erg verheugd dat de
vergadering wordt bijgewoond door de toehoorders en geeft aan dat als zij vragen
hebben of iets niet begrijpen ze dat moeten aangeven zodat zaken kunnen worden
toegelicht dan wel uitgelegd.
3. Notulen vergadering 2 oktober 2018
De notulen van de vorige vergadering worden met de volgende opmerkingen
goedgekeurd, redactioneel aangepast en vastgesteld met dank aan de notulist:
-
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4. Gevraagde en ongevraagde adviezen
i)
Geen advies gevraagd
➔ Gemeentelijke reactie d.d. 23 oktober jongstleden, op CRR-advies d.d. 13
augustus inzake minimaregelingen
Het advies dat gevraagd was over de minimaregelingen is positief
ontvangen. Alleen het feit dat de Maatschappelijk ActiefBonus nog steeds
van de Individuele InkomensToeslag wordt afgetrokken, voelt nog steeds
oneerlijk.
CRR merkt op dat er voor de Individuele StudieToeslag € 25.000 is begroot,
er worden alleen geen aanvragen voor gedaan. CRR vraagt zich af wat er
met dit geld gebeurt. De regeling is alleen voor kinderen met een
beperking. CRR weet dat er binnen de gemeente kinderen zonder beperking
zijn, die graag willen studeren maar door hun leeftijd van 16/17 jaar buiten
alle regelingen van DUO, Stichting Leergeld en dus ook de gemeente vallen.
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ii)
Ongevraagd advies: mogelijke onderwerpen?
CRR vindt het een goed onderwerp om een ongevraagd advies uit te
brengen over de kinderen tussen de 16/17 jaar, die graag willen studeren,
maar momenteel buiten alle regelingen vallen van zowel DUO, stichting
leergeld en de gemeente. Hoe kan de gemeente deze kinderen/gezinnen
ondersteunen?
Waar gaat het geld naartoe dat jaarlijks overblijft van niet-uitgekeerde
regelingen? Kan dit eventueel voor deze gezinnen worden aangewend?
Veel buitenlandse diploma’s en competenties worden niet erkend, waardoor
statushouders niet op vacatures op eigen niveau kunnen solliciteren en
werken. CRR vindt dat dit ook een punt van de gemeente zou moeten zijn.
Een aanvullende opleiding in de beroepscategorie waar in land van
herkomst diploma’s voor zijn behaald zou een goed idee zijn. Ook is bij
sollicitaties het niveau van de Nederlandse taal nog te laag om
daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een baan.
PAUZE
5. Mededelingen vanuit gemeente
Na de pauze sluiten de manager van team Maatschappelijke Ontwikkeling en de
gemeentelijke contactpersoon aan bij de vergadering.
De CRR heeft nog niet eerder met de manager van team MO aan tafel gezeten en
verzoekt haar zich voor te stellen. Als manager van team MO stuurt zij de
beleidsmedewerkers aan in opdracht van het sociaal domein. De aansturing is niet
inhoudelijk. De gemeentelijke contactpersoon heeft haar verteld over de door haar
ervaren storing op de lijn.
De CRR vraagt de storing te verduidelijken. De gemeentelijke contactpersoon geeft
aan dat het hier de laatste brief betreffende het armoedebeleid betreft. De wijze
waarop dit door de CRR was opgesteld, werd niet als constructief ervaren. De CRR
geeft aan dat zij zo goed mogelijk aan de wens van de wethouder wilden voldoen door
vanuit het gevoel te schrijven. Ook geeft de CRR aan dat het voor haar ook worstelen
was aangezien dit een compleet andere vorm van adviseren is dan dat de CRR tot nu
toe gewend was. Team MO staat open voor input en vraagt een meer constructieve
samenwerking. Zij vraagt ons te schrijven hoe wij en de achterban over zaken
denken, maar niet zo zwaar gevoelig formuleert.
CRR heeft zo goed mogelijk geprobeerd om uit het gevoel te schrijven. Er wordt nu
gewezen op het feit dat er gelet moet worden op de toon in de adviezen. De feedback
mag kritisch zijn, maar CRR moet zich er bewust van zijn dat de adviezen ook bij de
Raad en het College worden besproken. Voorstel is dat in het vervolg adviezen eerst in
de vergadering door de CRR wordt besproken waarna de gemeentelijke
contactpersoon aansluit in de vergadering en zij eerst de vragen van de CRR kan
beantwoorden alvorens het advies op papier wordt uitgebracht. Bij gevraagd advies
zal de gemeentelijke contactpersoon dus pas aan het einde van de vergadering
aansluiten, zodat de CRR eerst het stuk in der vergadering kan bespreken en
vervolgens de gerezen vragen en opmerkingen aan haar kunnen voorleggen alvorens
het advies te schrijven en verspreiden.
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a) Gelukspas: voortgang pilot
Er is een afspraak gemaakt met de accountant i.v.m. de accountantscontrole.
Er is geen budget gereserveerd, dus er moet gekeken worden hoe de kosten
van de pilot kunnen worden bekostigd.
b) Vacature voorzitter: voortgang en werving
Er zijn 4 reacties op de vacature gekomen. Deze worden de komende weken
uitgenodigd voor een gesprek. De gemeentelijke contactpersoon wil graag van
de CRR weten wat zij belangrijke eigenschappen vinden voor de voorzitter.
CRR reageert dat de voorzitter betrokken moet zijn en een groot
inlevingsvermogen moet hebben. Ook is wenselijk dat het een rustig persoon is
die eventueel iemand tot de orde kan roepen.
c) CRR-advies nota ‘ Arm in arm’
Zie voorgaand.
6. Financiën
Geen opmerkingen. Het 4de kwartaal staat inmiddels op rekening van de CRR.
7. Website en PR
Columns mogen er af, die worden niet meer geschreven.
8. Stand van zaken vacatures CRR
De drie toehoorders die vandaag de vergadering hebben bijgewoond, geven allen aan
interesse te hebben lid te worden van de CRR.
9. Bespreking realisatie spreekuur
Nog geen vorderingen.
10. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt
Geen mededelingen. De penningmeester sluit om 11.00 uur de vergadering en dankt
de aanwezigen voor hun inbreng.
De volgende en laatste vergadering van het jaar 2018 is op dinsdag 4
december 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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