Notulen vergadering

Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

04.12.2018
9.00 – 11.30 uur
4 leden CRR, en 3 voorgedragen kandidaat-leden
gemeenteambtenaar

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De vicevoorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. Iedereen wordt welkom geheten.
Een lid is wat verlaat. Verder heeft de gemeenteambtenaar zich net in de wandelgang
voor de vergadering vanwege een cursus afgemeld. Ze heeft ons gezegd dat wij
eventuele vragen die vanuit de vergadering opkomen per mail aan haar moesten
stellen, waarvan akte.
Daarna vindt er een korte voorstelronde plaats i.v.m. de nieuwe leden.
De voorgestelde agenda wordt goedgekeurd en vastgesteld.
2. Mededelingen CRR
A) MERR-bijeenkomst d.d. 28 november 2018 in Heel
De CRR wordt door de secretaris vertegenwoordigd, waarbij er meerdere
vertegenwoordigers van andere gemeentelijke cliëntenraden erbij waren. Vooral veel
ambtenaren en professionals. Je werd ingedeeld in thema’s en je moest rouleren bij
tafels met ambtenaren die een stelling met de mensen bespraken. Je kreeg de indruk
dat het alleen om het geld ging, dus bezuinigingen, en dat het niet om de burgers
ging. Verschillende achterbanorganisaties hebben dat gemeld tijdens de bijeenkomst.
Ook is het vreemd dat de gemeenten één sociaal beleid willen gaan vormen en
uitvoeren, zonder dat de burgers daarop via rechtstreekse verkiezingen invloed op
kunnen uitoefenen. Immers, je kiest binnen je woongemeente voor een bepaalde
politieke kleur en wethouder, dus hoe gaat het binnen MERR-verband? Is de
wethouder van een bepaalde gemeente met de grootste mond de richtingbepaler of
hoe gaat dat? Daar is geen informatie over verstrekt en niemand kon daarop antwoord
geven. Het is dus de vraag hoe het er concreet in de praktijk uitgaat zien. De teneur
onder de aanwezige cliëntenraadsleden was niet positief en gematigd bevreesd zelfs.
B) Locatie spreekuur CRR
De CRR is al lang bezig, bijna een jaar, om de gratis inloopspreekuren mogelijk te
maken. Lang is op informatie omtrent locaties gewacht, maar nu is duidelijk geworden
dat we niet kunnen aansluiten bij de wijkteams en dat de gemeente niets voor ons
kan regelen. We moeten zelf contact leggen met wijkcentra en organisaties. Het
probleem voor de CRR is dat er geen geld is voor huur van accommodaties, dus het
mag echt niets kosten.
Er wordt nagedacht over het volgende:
•
•
•

in Posterholt kan er aangesloten worden bij Het Winkeltje van het
Kringloopbedrijf Oké Roerdalen -> gratis
een lid vraagt na of bij Menswel een en ander mogelijk is
in Sint Odiliënberg zou op het gemeentehuis in één van die glazen kamertjes
vergaderd kunnen worden -> navragen bij gemeente ambtenaar (actiepunt)
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•

Stichting MEE kan ook nog vragen gevraagd, want er moeten ook voor Melick,
Montfort, Herkenbosch en Vlodrop locaties komen/zijn

3. Notulen vergadering 6 november 2018
De notulen van de vorige vergadering worden met aanpassingen wat betreft
interpunctie, werkwoordvervoegingen en hoofdlettergebruik goedgekeurd,
redactioneel aangepast en vastgesteld met dank aan de notulist.
De actiepunten 1 en 2 kunnen van de lijst af.
4. Voorstel vergaderdata 2019
De voorgestelde vergaderdag en -tijd wordt unaniem aangenomen, waarna de
volgende data worden vastgelegd: 8 januari, 5 februari, 12 maart, 2 april, 7 mei, 4
juni, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december. Secretaris zal gemeente
verzoeken om voor die data en tijden ruimte te reserveren -> actiepuntenlijst.
5. Gevraagde en ongevraagde adviezen
i)

Geen advies gevraagd
➔ Armoedenota ‘Arm in arm’ wordt op 13 december in de
Raadsvergadering besproken. Vraag stellen aan gemeenteambtenaar
hoe het zit met de vermeende verrekening van de MAB en IIT: volgens
de contactambtenaar is dit niet de bedoeling van de wethouder, maar
het staat wel zo geformuleerd in de nota.
De CRR is in elk geval zeer verheugd dat de bedragen van de
minimaregelingen tenminste niet worden verlaagd.

ii)
Ongevraagd advies: mogelijke onderwerpen?
De vorige vergadering is het al besproken: studerende kinderen tussen de
16-17 jaar vallen buiten alle regelingen van DUO, Stichting Leergeld en de
gemeente. De CRR vindt het een goed onderwerp om een ongevraagd
advies over uit te brengen.
Wat gebeurt er met het geld dat overblijft van de begrootte € 25.000 voor
studietoeslag als er maar 1 à 2 aanvragen per jaar zijn?
De tijd voor het vaststellen van de zorgverzekering voor 2019 is weer
aangebroken. De gemeente heeft nog steeds geen informatie verstrekt aan
minima over de collectieve zorgverzekeringen, en het is al december. De
tijd dringt, want voor 1 januari 2019 moet je een zorgverzekering hebben
afgesloten. Wanneer komt de informatie en waarom duurt het zo lang?
PAUZE
6. Financiën
Vandaag stond de concept begroting 2019 ter goedkeuring op de agenda, maar omdat
de contactambtenaar deze binnen een week wilde hebben, moesten de leden sneller
en buiten de vergadering om hun goedkeuring geven. Dat is de vorige week gebeurd,
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en is de goedgekeurde begroting naar het College gestuurd, waarop we tot op heden
geen reactie op hebben mogen ontvangen.
> We willen afspreken met de gemeente dat een mogelijk overschot over 2018 op 1 of
2 januari 2019 door ons wordt teruggestort, maar dan moet de gemeente wel op tijd
en voor 10 januari 2019 het volledige kwartaalbedrag overmaken.
> De tablets zijn afbetaald en afgeschreven, maar voor de nieuwe leden moeten we
misschien er enkele bij kopen.
7. Website en PR
Andere naam voor dit item: Communicatie vanaf 1 januari, want er valt alles onder
wat de CRR doet om de informatie onder de belanghebbenden te verspreiden en
naamsbekendheid te genereren.
De gemeente heeft toegezegd in december de flyer met de vacaturetekst onder de
minima in de gemeente te verspreiden, want hebben nog een zetel beschikbaar. We
wachten dus af.
8. Stand van zaken vacatures CRR
a) Leden CRR
De drie mensen die in november bij de vergadering aanwezig waren, zijn ter
benoeming aan het College voorgedragen per brief begin november. Tot op heden
hebben wij daarover niets meer gehoord. De contactambtenaar heeft aan de
secretaris de contactgegevens van deze kandidaten gevraagd en er is toen besproken
via de mail dat deze mensen voor een kennismakingsgesprek met de
contactambtenaar zouden worden uitgenodigd, waar of de penningmeester of de
secretaris ook aanwezig zou zijn. Tijdens de vergadering blijkt dat de kandidaten door
de gemeente zijn uitgenodigd zonder dat er iemand van de CRR op de hoogte was
en/of er bij was. De CRR vindt dit erg jammer en vraagt zich af waarom zij niet is
uitgenodigd? Ook laat de formele afhandeling van de voordrachten erg lang op zich
wachten.
b) Voorzitter CRR
Op 27 november jongstleden heeft de gemeente met diverse kandidaten voor de
functie van voorzitter gesprekken gehad, waarbij de penningmeester en/of secretaris
ook niet aanwezig waren. Ook op informatieverzoeken via de mail is niet gereageerd,
wat de CRR erg jammer vindt.
Bovendien was de verwachting dat vandaag de nieuwe voorzitter door de gemeente
zou worden voorgesteld, maar ook dat is niet gebeurd. De CRR vraagt zich af wat de
stand van zaken is en waarom er geen duidelijkheid komt.
➔ Aangezien de contactambtenaar niet aanwezig is, zullen deze vragen op
haar verzoek per mail worden gesteld.
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9. Bespreking realisatie spreekuur
Nog geen vorderingen te melden vanwege de locatieproblemen.
10. Mededelingen gemeentelijke contactpersoon
Dit item komt te vervallen vanwege afwezigheid van de contactambtenaar, maar we
zijn verzocht om vragen per mail te stellen. Dus, we hebben vragen over:
a) Gelukspas
Hoe staat het met de accountantsberekening?
Komt de pas, zoals besproken, er op 1 januari 2019?
Hoe gaat de pilot eruit zien?
Gaat de pas überhaupt wel door?
b) Stand van zaken voorzitter en afhandeling voorgedragen leden
Wie wordt de voorzitter en waarom?
Wanneer wordt de voordracht van de drie kandidaten afgehandeld en
geformaliseerd?
c) Sociale Domein Raad
We hebben vernomen dat de gemeente voornemens zou zijn om de CRR en
de WMO-raad op te heffen en één Sociale Domeinraad op te tuigen? Wat
klopt hiervan?
Wanneer wordt de CRR hierover geïnformeerd, want we merken dat deze
informatie wel bij de WMO-raad bekend is?
d) Afbakening werkgebieden WMO-raad en CRR
Zolang er nog twee raden zijn, bestaan er ook afgebakende werkterreinen.
De WMO-raad adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken die betrekking
hebben op WMO, Jeugdzorg, thuiszorg, mantelzorgwaardering e.d. en de
CRR over armoede, werkloosheid, bijstand, minima e.d.
Dat staat ook zo in de verordeningen om- en beschreven. De CRR heeft in
het verleden meegemaakt dat zij uitdrukkelijk te horen kreeg dat zij zich
niet op het werkveld van de WMO mocht begeven, wat zij – dan ook – nooit
heeft gedaan. De CRR ging en gaat ervan uit dat de WMO-raad dergelijke
instructies ook heeft ontvangen. Groot was de verbazing toen er
geconstateerd werd dat de WMO-raad twee adviezen over het beleidsterrein
van de CRR heeft uitgebracht, namelijk over de Armoedenota ‘Arm in Arm’
en over regelingen voor minima inzake zonnepanelen.
De CRR wil dan ook graag weten of de WMO-raad hierop wordt
aangesproken of is aangesproken.
Daarnaast maakt de WMO-raad zonder de CRR daarin te kennen of voor uit
te nodigen, afspraken met de Voedselbank en een bewindvoerder; beiden
ook het beleidsterrein van de CRR. De vraag is dan ook of de
contactambtenaar of een ander orgaan binnen de gemeente, de WMO-raad
hierop gaat aanspreken, want het betreft het werkterrein van de CRR. Of
worden wij hierover ook uitgenodigd?
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11. Rondvraag en wat er verder ter tafel komt
Een voorgedragen lid vraagt wat de CRR allemaal heeft bereikt de afgelopen jaren. Er
wordt een korte toelichting geven.
De vicevoorzitter sluit om 11.45 uur de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun
inbreng.
De volgende vergadering, de eerste van het nieuwe jaar, is op dinsdag 8
januari 2019 vanaf 9.00 uur.
12. Actiepuntenlijst

Nummer Datum

Wie

Wat

Wanneer

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 >
voor de 10de van de eerste maand van
het kwartaal

Zo snel
mogelijk > is bij
indienen van
begroting 2019
vermeld

4.

04-12-18

Secretaris

Bij contactambtenaar navragen of 1
keer per maand op het gemeentehuis
in Sint Odiliënberg het
inloopspreekuur gehouden kan
worden

Voor eind
december 2018

5.

04-12-18

CRR

Ongevraagd advies over
Zo snel
leerlingen/studenten zonder beperking mogelijk
die buiten regelingen vallen
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