JAARVERSLAG 2018
Cliëntenraad Roerdalen

Inleiding
Geachte lezer,
Voor u ligt een beknopt jaarverslag over 2018.
De leden van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR) hebben dit zorgvuldig opgesteld. De CRR
wil u hiermee kort informeren over wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan.
De CRR is sinds 2013 actief in de gemeente Roerdalen, en in wisselende samenstelling.
Ook dit jaar hebben we van een aantal leden én van de voorzitter afscheid genomen, en
hebben we een aantal nieuwe leden verwelkomd.
De CRR adviseert gevraagd en ongevraagd het College van B&W over het beleid en de
uitvoering van het minimabeleid en de Participatiewet.
Dit doel proberen wij al sinds 2013 goed, objectief en consistent uit te voeren op basis
van ervaringen en signalen van onze achterban. Nog steeds gebeurt in het sociale
domein, met name op het gebied van werk, inkomen en bijstand, veel wat de
betrokkenen aan het hart ligt.

Met vriendelijke groet,
De leden van de CRR,
Nanne van Poll
Helen van Birgelen
Cecile Hustinx
Nathalie Smits

Posterholt, 31 december 2018

1.

Aantal vergaderingen

In 2018 heeft de CRR het volgende aantal vergaderingen gehad:
-

reguliere vergaderingen:
speciale vergaderingen i.v.m Gelukspas1:
extra vergaderingen i.v.m. later ingediend gevraagd advies:

10
3
2

TOTAAL:

15

Daarnaast hebben individuele leden acte de presence gegeven op een aantal andere
bijeenkomsten die relevant voor de CRR en voor het werk van de CRR zijn, zoals
bijvoorbeeld de gemeentelijke Klankbordbijeenkomst.

2.

Uitgebrachte adviezen

Ook in 2018 heeft de CRR weer adviezen uitgebracht en op verzoek via informele weg
prangende vragen gesteld. Op www.clientenraad-roerdalen.nl zijn deze adviezen en
vragen terug te vinden.
Onderwerpen die regelmatig de revue passeren zijn:
-

3.

privacy van uitkeringsgerechtigden en minima
gemeentelijke trajecten inzake re-integratie, tegenprestatie en plaatsingen bij
overheidsorganisaties, zoals RD Maasland, e.d.
communicatie over gemeentelijke regelingen
loondispensatie en loonkostensubsidie, minimaregelingen zoals Maatschappelijk
ActiefBonus, Persoonlijk Participatiebudget Pensioengerechtigden, Individuele
Inkomens- en Studietoeslag, maar ook armoedebeleid zoals de nota ‘Arm in arm’

Gelukspas

Vorig jaar heeft de CRR het ongevraagde advies over participatie van volwassen minima
op sportief, muzikaal en/of cultureel vlak in de vorm van een Gelukspas aan het College
overhandigd. Het College heeft dit idee omarmt en te kennen gegeven dat ermee aan de
slag zou worden gegaan.
Een aantal leden hebben zitting genomen in door de gemeente opgerichte werkgroep
’Gelukspas’, die vaak een andere samenstelling had, en die werd gevormd door
ambtenaren, leden CRR en geïnteresseerde burgers. Er is veel overlegd, maar het is voor
de CRR lang onduidelijk gebleven of en hoe het College dit idee wilde gaan uitvoeren.
Concrete informatie over budget bleef bijvoorbeeld lang niet beschikbaar.
De laatste stand van zaken is dat het vorm krijgt in een pilot, dat er 100 mensen gebruik
van mogen maken, dat het beschikbare budget € 50.000 zou zijn en dat het met ingang
van 1 januari 2019 concreet zou worden ingevoerd.

1

Voor de leden van de projectgroep; niet voor de gehele Cliëntenraad.

De leden van de CRR hopen van ganser harte dat de gemeente het project gaat
uitvoeren, maar verdere (concrete) informatie ontbreekt op dit moment.

4.

Communicatie

Dit jaar heeft de CRR een nieuwe folder gemaakt en zelf verspreid in verschillende
kernen. Ook is de flyer gratis op het gemeentehuis af te halen. In het kader van de
privacy is het de CRR niet toegestaan om via de gemeente de flyer te verzenden aan
alle minima van de gemeente Roerdalen, wat wij wel graag zouden willen om zo
naamsbekendheid te krijgen. Dit is van belang, omdat wij nog steeds op zoek zijn
naar geschikte vrijwilligers, die in de CRR hun steentje willen bijdragen.
Verder is er vanwege de kosten een overstap gemaakt naar een andere webhosting,
waardoor de website is aangepast. Bovendien is er kritisch gekeken naar de
informatie die op de website stond. Veel informatie is weggehaald, om het leesbaar
en informatief te houden. Ook wordt er voortdurend aandacht besteed aan
begrijpelijke en makkelijke woorden, zodat het voor iedereen begrijpelijk is.

5.

Financiële verantwoording

Inkomsten
Overschot d.d. 31-12-2017
Budget gemeente:
4 x € 2.500 = €10.000 –
afschrijving iPads
ad € 1.700,00 ad =

TOTAAL

Uitgaven
€ 1.611,59

Abonnementen
Vacatievergoedingen/
reiskostenvergoedingen
leden

€ 59,99

€ 7.404,69

Bankkosten
Website/PR
TOTAAL
In kas per 31.12.2018

€ 105,75
€ 427,56
€ 7.997,99
€ 1.913,60

€ 8.300,00

€ 9.911,59

TOTAAL

€ 9.911,59

