Notulen vergadering

Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

05.02.19
9.00 – 11.30 uur
3 leden, 3 kandidaat-leden en de voorzitter
1 lid

1. Opening vergadering en vaststelling agenda

De nieuwe voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. Iedereen wordt welkom
geheten. Een lid heeft wegens griep afgemeld. De voorzitter wil de volgende punten
aan de agenda toevoegen:
- kort verslag gesprek met wethouder
- formulieren website gemeente
- nieuwe website gemeente
- BsGW
Verder wordt de voorgestelde agenda goedgekeurd en vastgesteld.
2. Mededelingen wethouder en gemeentelijke contactpersoon
a) Er is een gesprek geweest tussen de wethouder en de drie aspirant-leden. De
aspirant-leden vonden het een goed gesprek. Ook de voorzitter is bij deze gesprekken
aanwezig geweest, zonder dat het DB hiervan vooraf op de hoogte was. De wethouder
vond dat de kandidaten de Nederlandse taal goed beheersten; ze lazen alleen geen
krant. Met de wethouder is afgesproken dat er binnen twee weken gereageerd zal
worden op de benoeming.
b) Wegens ziekte is de gemeentelijke contactpersoon niet aanwezig. De vragen zullen
worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.
c) Over het uitgebrachte advies over de Armoedenota is nog niets vernomen; deze wordt
ook doorgeschoven naar de volgende vergadering.
d) De voorzitter heeft ook met de wethouder gesproken over de afbakening tussen de
beleidsterreinen WMO en CRR, zonder medeweten van het verdere DB. De wethouder
zou hebben aangegeven dat de WMO-raad ook mag adviseren over zaken waar de
CRR over adviseert. Hierin zou het advies van de CRR wel zwaarder tellen. Volgens de
wethouder is er voor sommige onderwerpen een overlapping van de verschillende
beleidsterreinen. Het is de CRR nu ook toegestaan om te adviseren over WMO-zaken,
dit in tegenstelling tot hetgeen in het verleden is afgesproken. Een lid geeft aan dat er
ook mensen in de WMO zitten die voldoende te besteden hebben: deze mensen
betalen een hogere eigen bijdrage. Het is dus enigszins kort door de bocht om te
zeggen dat mensen die een beroep doen op de WMO ook direct minima zijn.

3. Mededelingen CRR
De voorzitter vindt dat de leden naar bijeenkomsten en cursussen moeten gaan. In
het verleden hebben drie leden al de lange en professionele cursus voor leden van een
Cliëntenraad gevolgd, dus die beschikken over meer dan voldoende kennis. Verder is
afgesproken met het ieder vrijstaat om al dan niet deel te nemen aan bijeenkomsten.
Een lid geeft aan zich te hebben afgemeld voor één van de cursussen aangezien dit
tegelijk valt met een meeloopdag voor een potentiële nieuwe baan. Een ander lid
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geeft aan voorlopig alleen in de ochtenden te kunnen deelnemen met de workshops
en cursussen i.v.m. de schooltijden van haar kind.
4. Vaststellen notulen vorige vergadering d.d. 8 januari 2019
Aangezien de aanwezigen de notulen van vorige vergadering niet konden vinden, is
besproken hoe het gesprek met de wethouder is verlopen.
De wethouder gaf aan dat iets niet lekker zat. Het DB heeft aangegeven waar het
vanaf de zomer allemaal tegen aan gelopen is. De gemeentelijke contactpersoon is
ziek, maar dit kwam niet door de strubbelingen met de CRR. Afgesproken is dat ze
niet binnen enkele weken terug is, er een andere contactpersoon zal worden
aangewezen. E-mails vanuit de gemeente zullen vanaf nu eerst naar de voorzitter
gaan en die zal ze doorsturen naar het DB.
Ook zou de wethouder graag zien dat de vragen aan de gemeentelijke contactpersoon
wat korter zijn, met een korte Jip-en-Jannek-toelichting. “Houd het klein en simpel”
heeft de wethouder tegen de voorzitter gezegd. De wethouder gaf aan de CRR erg
serieus te nemen. Er zal een spreekwoordelijke streep onder het verleden worden
gezet en voor de toekomst zal er op een goede en constructieve manier
gecommuniceerd worden.
De voorzitter gaf aan dat tijdens het gesprek dat de wethouder heeft aangegeven dat
hij bezig is met het onderzoeken van een mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden die
te werk gesteld zijn/worden, hiervoor een kleine extra vergoeding boven op de
uitkering zouden kunnen krijgen. Dit zou drempelverlagend kunnen zijn om weer aan
de slag te gaan. Hierop zal nog worden teruggekomen.

Website gemeente
De gemeentelijke website moet eind maart 2019 live gaan. De wethouder zou graag
zien dat iemand van de CRR deelneemt aan de werkgroep die er voor moet zorgen dat
de formulieren begrijpelijk en logisch zijn opgesteld. Een lid heeft zich hiervoor
opgegeven.
De CRR vindt het heel positief dat de formulieren beschikbaar komen op de website
van de gemeente. Zo is het dadelijk voor eenieder een stuk gemakkelijker om een
aanvraag te doen voor de verschillende regelingen.
5. Jaarverslag 2018
In de Inleiding wordt een zin geschrapt op verzoek van een lid. Verder geen
opmerkingen. Na deze aanpassing kan het Jaarverslag worden verstuurd.
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6. Gevraagde en ongevraagde adviezen
i)
Geen advies gevraagd
ii)
Ongevraagd advies: mogelijke onderwerpen
a) Vragen cliëntenraad Nederweert
De CRR zou graag de huidige standen willen opvragen van de gespecificeerde
aantallen minima / uitkeringsgerechtigden van Roerdalen.
De vragen van CR Nederweert zullen worden overgenomen in een vragenlijst van de
CRR. De vragen 17 en 18 zullen worden geschrapt.
b) De vraag over hoe de gemeente omgaat met daklozen zal aan de vragenlijst
worden toegevoegd net als de volgende vragen:
Waarom heeft niemand een vaste consulent? Mensen hebben
daar behoefte aan, zodat ze niet aan eenieder hun persoonlijke
verhaal hoeven te blijven herhalen. Dus, één administratieve en
één re-integratieconsulent.
Waarom moeten sommige mensen alle bankafschriften iedere
maand inleveren en andere mensen hoeven dit niet? De
wethouder heeft hierover al aangegeven dat het niet de
bedoeling is dat maandelijks de bankafschriften van een
uitkeringsgerechtigde overlegd dienen te worden. Dit zou per
steekproef of 1 maal per jaar moeten. CRR ziet uit naar een
officieel antwoord op deze vraag.
Wat betreft de BsGW: een automatische kwijtschelding is voor
dit jaar nog niet gerealiseerd. De wethouder heeft aangegeven
daar mee bezig te zijn. Lid geeft aan dat het onduidelijk is
hoeveel geld iemand op 1 januari op zijn rekening mag hebben
om alsnog in aanmerking te kunnen komen voor de
kwijtschelding. Het huidige systeem van beoordeling van de
BsGW klopt niet. Mensen met een PW of WAO of andere uitkering
zouden automatisch een kwijtschelding moeten krijgen.

Pauze

7. Financiën
De penningmeester geeft aan het kwartaalgeld op de rekening te hebben
ontvangen. Het overgebleven budget van 2018 zal op de balans worden
opgenomen als zijnde reserve.

8. Communicatie
a) De voorzitter zal aan de wethouder vragen of de flyer alsnog kan worden
verspreid. Ook de consulenten worden gevraagd om de vacatures onder de
uitkeringsgerechtigden uit te zetten.
b) De voorzitter wil alle gemeentelijke stukken via de e-mail verspreiden. Alle
andere informatie, dus krantenartikelen en nieuws, wordt al via FB
verspreid. Ook kunnen leden zelf inschrijven voor nieuwsbrieven.
c)
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9. Bespreking realisatie inloopspreekuur: voortgang
Een lid geeft aan door omstandigheden nog niet bij de Blokhut te zijn geweest voor
het bespreken van een andere dag voor het spreekuur. Zij zal dit zo spoedig mogelijk
als nog doen. Gevraagd is om vast een stukje te schrijven ter promotie van het
spreekuur. Dit kan dan na goedkeuring worden geplaatst op de website, gemeentelijke
website, FB van de CRR en van de Blokhut. Ook wordt voorgesteld om een A4’tje te
maken met de aankondiging van het spreekuur. Dit kan bijvoorbeeld op verschillende
locaties zoals in de wachtruimte van de huisarts aan het prikbord worden gehangen.

10. Project Gelukspas
Betreft de inkomenscontrole zal erl worden voorgesteld om deze controle te laten
plaatsvinden door de twee mensen, die eenzelfde controle uitvoeren voor Stichting
Leergeld. Deze mensen zijn immers bekend met dergelijke controlewerkzaamheden
wat natuurlijk een grote plus is. Een van de leden die in de projectgroep van de
Gelukspas zit, zal onderzoeken of dit mogelijk is.

11. Rondvraag
Geen mededelingen.
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