Agenda vergadering CRR d.d. 5 februari 2019
Tijd:
Locatie:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

9.00 uur
gemeentehuis te Sint Odiliënberg (in 1.15?)

Opening vergadering en vaststellen van de agenda
Mededelingen gemeentelijke contactpersoon
a) Stand van zaken benoeming voorgedragen kandidaten. De CRR heeft medio november
2018 drietal kandidaten conform art. 3 lid 1 Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet
gemeente Roerdalen 2015 schriftelijk aan het College B&W ter benoeming voorgedragen,
maar tot op heden is dat niet afgerond, hoewel de gemeentelijke contactpersoon
gesprekken met twee personen heeft gehad. Wethouder wilde het ene nieuwe lid en de drie
voorgedragen kandidaten eerst spreken (vergadering d.d. 8 januari 2019).
Hoe is de stand van de afhandeling en waarom duurt/duurde dat zo lang?
b) Antwoord op vragen gesteld per e-mail d.d. 5 december 2018 (zie bijlage I): een aantal
zaken zijn inmiddels afgehandeld, zoals vraag 1, 3 en 7.
c) Stand van zaken armoedenota
d) Afbakening beleidsterreinen WMO en CRR
Mededelingen CRR
a) Cursussen/workshops: wie wil en wie kan? Informatie De Pijler is reeds verstuurd.
Vaststellen notulen vorige vergadering d.d. 8 januari 2019 (reeds gestuurd)
Jaarverslag 2018: concept is toegestuurd. Ter bespreking en goedkeuring.
Gevraagde en ongevraagde adviezen:
i) Geen advies gevraagd
ii) Ongevraagd advies: mogelijke onderwerpen?
a) Vragen Cliëntenraad Nederweert: vragen overnemen en ook stellen aan gemeente?
(Vragen reeds gestuurd)
b) Hoe gaat gemeente om met daklozen? Zie informatie De Monitor (KRO/NRCV)

Pauze

7) Financiën
8) Communicatie
a) In december 2018 zou de gemeente onze flyer bij de post over minimaregelingen voegen
en verspreiden onder de minima in deze gemeente. Dat is niet gebeurd. Wat is de mening
van de CRR hierover? Wanneer wordt de flyer dan wel verstuurd?
We hebben nog 1 zetel te vergeven. Hoe krijgen we die gevuld als de gemeente al zegt dat
er geen geschikte kandidaten in de bestanden zouden zitten?
b) Nieuwsbrieven: secretaris stuurt alles door, maar misschien wil men zelf inschrijven?
9)
Bespreking realisatie inloopspreekuur: voortgang
10) Project Gelukspas: bespreking bijeenkomst 15 januari 2019:
budget komt uit Experimenteerbudget ad €100.000: zal ongeveer € 10.000
bedragen. Bedrag komt niet helemaal ten goede aan minima, want
uitvoeringskosten moeten er ook van betaald worden.
invoering: medio augustus 2019
pilot: ongeveer 100 mensen: eerste inschrijving telt: niet per se voor minima
op basis van vertrouwen: inkomenscontrole kan achteraf steekproefsgewijs
plaatsvinden
onderzoek achteraf door CRR: interviews o.b.v. vragenlijst
voorstel valt onder burgerinitiatieven omdat wij al een dummy hebben aangeleverd
CRR houdt interviews en maakt daar verslag van: Helen en Nanne maken opzet

11)

Rondvraag en wat er verder ter tafel komt

Bijlage I
E-mail aan gemeentelijke contactpersoon d.d. 5 december 2018

Vragen aan gemeentelijke contactpersoon n.a.v. CRR-vergadering d.d 4 december 2018
Beste Loubna,
Helaas kon je afgelopen dinsdag niet bij onze vergadering zijn. Op jouw verzoek stellen we de
onderstaande vragen dan ook per mail.
We zien je reactie graag tegemoet.
1. De vergaderdata voor 2019 zijn vastgesteld en vastgelegd. Aan de receptie is het verzoek
gedaan om op die data een vergaderruimte voor de CRR te reserveren. Daarbij is de vraag
gesteld om een bevestiging te sturen indien de ruimten waren vastgelegd. Dat is nog niet
gebeurd; er is zelfs geen ontvangstbevestiging van de mail gestuurd. Dus de vraag is of ons
verzoek in goede orde is aangekomen, én of de ruimten zijn gereserveerd? Indien ja, welke
ruimten dan?
2. Naar aanleiding van de gekozen formulering in de Armoedenota ‘Arm in Arm’ is er
onduidelijkheid gerezen over het feit of de MAB al dan niet wordt verrekend met de IIT. Er
staat in de nota van wel, maar volgens jou was dat niet de bedoeling van de wethouder, dus
we zouden graag willen weten wat er nu werkelijk gaat gebeuren: wel of geen verrekening?
3. De tijd voor het vaststellen en bepalen van de zorgverzekering voor 2019 is weer
aangebroken. De burgers moeten weer op zoek naar een passende en betaalbare
zorgverzekering. 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?
4. We hebben je de begroting voor 2019 gestuurd. We zijn uitgegaan van dezelfde
vacatievergoeding, maar als er iets qua hoogte van die vergoeding verandert, horen wij dat
graag. We blijven € 0,19 per kilometer als reiskostenvergoeding hanteren, want dat is de
belastingvrije voet/norm. We hebben de tablets nu afbetaald. Verder willen wij graag, om
verwarring te voorkomen, op 1 of 2 januari 2019 een mogelijk overschot over 2018 naar de
gemeente terugboeken. De vraag is dan wel aan jullie om het eerste kwartaalbedrag 2019
voor de 10de januari 2019 aan ons over te boeken. Is dat akkoord?
5. We hebben begin november drie kandidaten aan het College ter benoeming met ingang van 1
december 2018 voorgedragen. Tot op heden zijn zij nog niet formeel benoemd. Wanneer
wordt die voordracht geformaliseerd, want op 4 december hebben zij de vergadering
bijgewoond? Kun je daarover meer duidelijkheid geven?
6. Ook hebben wij van de drie nieuwe leden gehoord dat zij door jou voor een persoonlijk
gesprek zijn uitgenodigd. We hebben aangegeven dat we graag bij deze gesprekken aanwezig
zouden willen zijn. Is er een speciale reden dat wij niet zijn uitgenodigd?
7. Op 27 november heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de diverse kandidaten voor de
vacature van voorzitter bij de CRR. We zijn heel benieuwd hoe die gesprekken zijn gegaan,
wie de geselecteerde kandidaten zijn, wie het is geworden en waarom? We vinden het

jammer dat we voor deze gesprekken niet zijn uitgenodigd. De vraag is ook of de kandidaat
voor de volgende vergadering op 8 januari kunnen ontmoeten? We hopen in ieder geval snel
duidelijkheid te krijgen.
8. Wat betreft de Gelukspas willen wij graag het volgende vernemen:
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?
9. 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 kunnen wij
hierover meer informatie verwachten?
10. 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-raad 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 en verbijstering 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
contactambtenaar of het College de WMO-raad hierop aanspreekt of heeft gesproken.
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, zeker gezien het bovenstaande?

