Notulen vergadering

Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

12.03.19
9.00 – 12.15 uur
4 leden, wethouder en contactpersoon
---

1. Opening vergadering
De vergadering wordt om 9.00 uur geopend. Iedereen wordt welkom geheten.
De wethouder deelt mede dat hij later met de gemeentelijke contactpersoon zal aanschuiven
om een korte mondelinge toelichting te geven op de brief die hij heeft geschreven n.a.v. onze
mail, die vandaag [12 maart 2019, red] zal worden verstuurd.
2. Besloten gedeelte van de vergadering
3. Stand van zaken CRR
Positie voorzitter
Naar aanleiding van het onderhoud van een lid met de wethouder [ter nadere kennismaking,
red] ligt het voorstel om haar te benoemen tot voorzitter: dit voorstel wordt unaniem
aangenomen en het lid wordt door de leden unaniem gekozen tot voorzitter.
Positie secretaris
Vanwege de ontwikkelingen heeft het lid die de taak als secretaris uitvoerde, neergelegd, maar
zij wordt vandaag unaniem als secretaris gekozen/herkozen.
4. Mededelingen wethouder en gemeentelijke contactpersoon
Inleiding: Er is een gesprek geweest tussen de wethouder en één van de nieuwe leden.
In dat gesprek is aan de orde gekomen dat de beoogde en door de wethouder naar voren
geschoven voorzitter niet voldoet aan de verordening. In eerste instantie wilde de wethouder de
verordening naast zich neerleggen, maar in het gesprek werd door het lid aangegeven dat de
verordening lokale wetgeving is en dat de betreffende persoon in de ogen van de CRR niet
voldoet. Op een gegeven moment stelde de wethouder aan dat lid de vraag of zij niet voorzitter
wilde worden, want zij woont immers niet meer in de gemeente. Het lid geeft aan daarover na
te zullen denken en het aan de rest van de CRR voor te leggen.
Binnenkomst wethouder en gemeentelijke contactpersoon om 11.10 uur. Het lid heeft het
voorstel van de wethouder om zelf voorzitter te worden, persoonlijk overdacht en
teruggekoppeld aan de rest van de CRR.
Wij, de voltallige CRR, delen de wethouder mede dat wij daarmee akkoord zijn en dat wij het lid
unaniem tot voorzitter hebben gekozen. De wethouder wordt derhalve geïnformeerd over de
unaniem gekozen voorzitter.
De wethouder zegt echter nu dat hij daarmee niet akkoord gaat en dat de keuze is tussen of de
door de gemeente gekozen voorzitter of “jullie kunnen zo niet door”.
Voorts memoreert de wethouder dat we met te weinig leden zijn, maar de CRR geeft aan dat de
drie voorgestelde kandidaten door de wethouder zijn afgewezen. Als argument wordt gebruikt
dat deze kandidaten geen kranten zouden lezen, maar dat vindt de CRR onzin, want de leden
hebben allen geen abonnement op een krant, want dat is te duur.
Daarna leest de wethouder een stukje uit zijn brief voor, en zegt dat de leden er over moeten
nadenken en in een persoonlijk gesprek met de wethouder daarop mogen reageren.

Pagina 1 van 3

Notulen vergadering

Volgens de wethouder zijn er op formele gronden geen bezwaar tegen de beoogde kandidaatvoorzitter, maar er kunnen wel inhoudelijke bezwaren zijn. Dat wil hij graag van ons horen
tijdens het gesprek.
Een afspraak daartoe zal later deze dag [12 maart, red] met de leden worden gemaakt. Hierop
verlaten de wethouder en de gemeentelijke contactpersoon de vergadering.
De leden praten nog lang na over dit bericht. Afspraak is dat er gewacht wordt op de ontvangst
van de brief van de wethouder alvorens een gezamenlijke reactie op te stellen en dat er
teruggekoppeld zal worden met andere belangenorganisaties.
5. Mededelingen CRR
Afspraak is dat belangrijke mails en post via de mail wordt verstuurd. Informatie zoals
nieuwsberichten e.d. worden gedeeld op FB- en op de website. Gelieve zelf een beetje in de
gaten te houden.
Verder kan iedereen zichzelf inschrijven op nieuwsbrieven van belangrijke organisaties, zoals
Landelijke Cliëntenraad, Sociale Vraagstukken, e.d.
6. Vaststellen notulen vorige vergadering d.d. 8 januari 2019 en 5 februari 2019
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met de volgende opmerkingen onder
dankzegging aan de notulisten:
8 januari 2019:
pag 1: punt 1: “maar we zien…” – zien weg
5 februari 2019:
aangepast aan format
vindt en aan elkaar schrijven van enkele woorden
pag 1: afgewezen kandidaten zouden volgens wethouder ander ‘baantje’ hebben
gekregen om bij te verdienen. De CRR vraagt zich af welk baantje dat dan is aangezien
er in de bijstand niet bijverdiend mag worden. De wethouder zou de drie kandidaten
een krant hebben voorgelegd en gevraagd of ze die konden lezen. De CRR vindt het
raar en vraagt zich af waarom dat is gebeurd. Ook de leden van de CRR lezen geen
krant, omdat ze die niet kunnen betalen. Bovendien is het lezen van een krant geen
criterium om lid te mogen worden van de CRR. In de ogen van de wethouder kun je, als
je geen krant kunt lezen, ook geen stukken lezen, maar in het verleden heeft de
wethouder er nooit problemen mee gehad dat bepaalde leden laaggeletterd en/of
laagbegaafd waren.
de uitnodiging voor gesprek WMO-CRR is bij de beoogde voorzitter blijven hangen
7. Gevraagde en ongevraagde adviezen
i)
Geen advies gevraagd
ii)
Ongevraagd advies: mogelijke onderwerpen
a) Vragen Cliëntenraad Nederweert: de vorige vergadering is afgesproken dat de CRR de
vragen van de Cliëntenraad Nederweert zou overnemen in een ongevraagd advies,
maar de beoogde voorzitter heeft nog niets opgesteld. We wachten even de
ontwikkelingen af, anders gaan we zelf een ongevraagd advies opstellen.
b) Daklozen: volgens media mogen die nou op het Elfenmeertje blijven.
c)

Voedselbank Midden-Limburg: het uitgiftepunt van de Voedselbank is nu verplaatst naar
het Groenekruisgebouw in Posterholt. De CRR is verheugd dat er in deze gemeente een
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uitgiftepunt is, en dat de mensen niet zo ver moeten reizen en extra kosten moeten
maken om überhaupt een pakket te kunnen gaan ophalen.
Pauze
8. Financiën
De penningmeester geeft aan dat er niets is veranderd.
9. Rondvraag en sluiting
Vanwege tijdsgebrek en uitloop van agendapunt 4 komen de volgende punten niet meer aan de
orde.
De vergadering wordt om 12.15 uur gesloten.
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