Notulen vergadering

Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

08.01.19
9.00 – 12.30 uur
4 leden, 3 kandidaat-leden, gemeentelijke contactpersoon, wethouder
en de nieuwe beoogde voorzitter
--

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
De vicevoorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. Iedereen wordt welkom geheten. De
vicevoorzitter memoreert kort het afgelopen, spreekt haar waardering uit voor de inzet en
betrokkenheid van de leden gedurende de afgelopen jaren en zegt dat wat de toekomst brengt
nog ongewis is, maar dat de toekomst vol vertrouwen tegemoet wordt gezien. Verder gaat het
de CRR niet om het behalen van een populariteitsprijs, maar om het werk: een kritische en
onafhankelijk cliëntenraad die opkomt voor de belangen van de minima en
uitkeringsgerechtigden.
De agenda wordt goedgekeurd en vastgesteld.
2. Mededelingen wethouder en gemeentelijke contactpersoon
Het woord wordt gegeven aan de wethouder.
a) Terugblik 2018 en vooruitblik 2019
De wethouder kijkt terug en blikt vooruit, waarbij hij aangeeft dat de volgende punten centraal
staan:
de CRR en de gemeente richten zich meer op samenwerking
er moet aan de toon worden gewerkt
en er wordt opengestaan voor het belang van de minima
Volgens de wethouder is dit van belang, anders zou de CRR volgens hem zijn eigen positie
ondergraven en wordt er afbreuk gedaan aan de kracht. De wethouder licht toe dat hij moeite
heeft met de toon en niet met de kritiek en inhoud. Hij vindt samenwerking belangrijk. Hij zegt
dat de gemeente het afgelopen jaar sterk heeft ingezet op:
maatwerk centraal stellen
privacy van burgers
repressie-arme bijstand
persoonlijke gesprekken met minima thuis voeren
Het komende jaar zal aandacht worden besteed aan:
kortere doorlooptijd
tegenover de tegenprestatie moet loon komen te staan
kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en heffingen bij de BsGW moet
automatisch gaan verlopen, wat de CRR in het verleden ook heeft geadviseerd
De wethouder benadrukt dat hij net als de CRR staat voor een eerlijk en sociaal beleid, waarbij
we samenwerking moeten zoeken.
b) Stand van zaken met betrekking tot procedure voorzitter
De wethouder stelt de nieuwe beoogde voorzitter voor. De leden geven aan dat anderen eerder
wisten dat er een voorzitter was gevonden, wie de voorzitter zou zijn en dat de leden niet bij
het proces zijn betrokken. Verdere informatie over de andere kandidaten en waarom de keuze
op deze persoon is gevallen, wordt er niet gegeven. Het is niet duidelijk waarom het DB van de
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CRR niet bij gesprekken is geweest. Er volgt een nadere kennismaking door middel van een
korte voorstelronde.
c) Stand van zaken met betrekking tot voorgedragen kandidaat-leden
Verder geeft de wethouder aan dat hij gesprekken wil voeren met de potentiële leden, die al in
november 2018 zijn voorgedragen ter benoeming. De wethouder wil eerst met ze kennismaken
en nagaan of hun beheersing van het Nederlands voldoende is. Ook zal hij nagaan of ze weten
wat een wethouder en gemeente doen en anders een en ander toelichten. Afgesproken wordt
dat na deze gesprekken de CRR meer informatie krijgt omtrent hun voordracht. Ook het in
medio maart benoemde lid wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de
wethouder. De gemeentelijke contactambtenaar heeft inmiddels ook al met twee mensen
gesprekken gevoerd. De CRR had gevraagd om daar bij te mogen zijn, maar dat is niet
gebeurd.
d) Antwoorden op vragen e-mail d.d. 5 december 2018
Omdat de gemeentelijke contactpersoon de vergadering verlaat, wordt dit item overgeslagen.
De wethouder verlaat om ongeveer 9.45 uur de vergadering.
3. Vaststellen notulen vorige vergadering d.d. 4 december 2018
Met een enkele redactionele aanpassing worden de notulen goedgekeurd. De voorzitter vraagt
zich af waarom de CRR niet op de FB-pagina van de CRR de gemeentelijke aanvraagformulieren
zet, maar de CRR antwoordt dat zij in het verleden al herhaaldelijk hebben gevraagd of zij de
aanvraagformulieren voor minimaregelingen op de website mag zetten, maar dat mag niet van
de gemeente omdat anders teveel mensen aanvragen indienen.
4. Gevraagde en ongevraagde adviezen
i)
Geen advies gevraagd
ii)
Ongevraagd advies: mogelijke onderwerpen
Dit item wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. Mogelijk punt: formulieren op
gemeentelijke en Cliëntenraadwebsite.
Pauze

5. Financiën
De begroting 2019 is door het College goedgekeurd. Het budget is hetzelfde als de voorgaande
jaren. Er is wel een klein overschot over 2018. De wethouder zoekt uit hoe het zit met de
kilometervergoeding van € 0,19 en € 0,28.
6. Communicatie
Flyer voor nieuwe leden
De flyer voor onze vacatures zou volgens de toezegging van de gemeentelijke contactpersoon
eind december 2018 per post met de minimaregelingen worden verspreid. Dat is niet gebeurd.
Op vragen over de reden krijgen de leden geen antwoord. Het is de CRR onduidelijk waarom de
flyer niet is verstuurd en waarom we geen antwoord krijgen. De leden hopen dat de gemeente
meewerkt en de flyer verspreidt. Ook hoopt de CRR dat de consulenten nagaan wie van de
uitkeringsgerechtigden hiervoor in aanmerkingen zouden willen komen, zeker in het verleden de
eerste lichting van de CRR ook op die manier is samengesteld: met behulp van de inzet van de
consulenten, die actief de mensen benaderden en voorstelden. Dit zal worden aangekaart door
het DB bij de wethouder.
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7. Bespreking realisatie inloopspreekuur: voortgang
Thans niets te melden. Alleen dat we zelf een ruimte moeten zoeken nu we niet mogen
aanschuiven bij de locaties van de sociale wijkteams. Dat vindt de CRR jammer, want het zou
een goede gelegenheid zijn om samen te werken, zodat de burgers goed en volledig
geïnformeerd worden. Een en ander zal worden nagegaan. Twee locaties zijn zeker: bij Oké
Roerdalen in Posterholt en De Blokhut in Vlodrop. Verder wordt afgesproken een dagdeel (4
uur) op dinsdagochtend.

8.

Project Gelukspas

Op 15 januari aanstaande is er weer een bijeenkomst van de projectgroep. Op dit moment
hangt het af van het beschikbare budget. De invoering op 1 januari 2019 is helaas niet gehaald.

9.

Rondvraag

Een voorgedragen kandidaat vraagt zich af of hij de volgende vergadering op 5 februari erbij
moet zijn nu de voordracht nog officieel op zich laat wachten. Het hangt af van het gesprek met
de wethouder, maar de leden hopen en verwachten dat de kandidaten officieel worden
benoemd, dus het verzoek is om die datum toch te noteren.
De vicevoorzitter dankt de aanwezigen voor hun inzet en sluit de vergadering.
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