Cliëntënraad Participatiëwët
's-Hërtogënbosch
Vergadering Cliëntenraad Participatiewet 9 augustus 2016
Ondanks de vakantieperiode is een groot aantal leden van de Cliëntenraad Participatiewet
aanwezig evenals een toehoorster voor de vergadering. Daarnaast zijn Harry van Haren
(Senior Beleidsmedewerker Strategie en Beleid Weener XL werk en inkomen) en Harry
Hoogland (Senior Beleidsmedewerker) aanwezig om uitleg te geven over het conceptstuk
“Visie uitkeringsgerechtigden zonder (direct) perspectief op duurzaam werk”, hierna kort te
noemen “Visie”.
In september 2015 heeft de Cliëntenraad Participatiewet reeds opgemerkt, tijdens o.a. de
vergadering over het Aanvalsplan werk, dat er binnen ’s-Hertogenbosch een grote groep
mensen, met een bijstandsuitkering, is die niet/nooit meer aan het werk komen. Voor deze
groep is de “Visie” bedoeld; wat kan voor hen een maatschappelijke zinvolle tijdsbesteding
zijn. De leden van de Cliëntenraad Participatiewet krijgen uitleg hoe deze groep mensen
zouden kunnen stijgen op de participatieladder. Er zal o.a. worden gekeken naar schulden,
gezondheid, laag-/anders geletterdheid. Ook hoe dat deze groep mensen naar een
zinvollere dagbesteding worden begeleid en welke dagbestedingen er zijn wordt uitgelegd.
De leden van de Cliëntenraad Participatiewet hebben na de uitleg kritische vragen gesteld
over o.a. de haalbaarheid, de uitvoering, de beschikbare plaatsen voor dagbesteding. De
Cliëntenraad Participatiewet zal een advies uitbrengen over de “Visie”.
Mededelingen
Jong Actief heeft een subsidie voor een jaar gekregen.
Ingekomen en verzonden stukken
a. Evaluatie dienstverlening Weener XL “Aan de Slag”
Er dient een nieuwe vragenlijst opgevraagd te worden en deze dienstverlening eind
december 2016 evalueren.
b. Raadsinformatiebrief Voortgang maatregelen
Op pagina 7 wordt gesproken over het intensiveren inzet social return.
In december 2016 nagaan wat hier van terecht is gekomen.
c. Reactie Gemeente Arbeidsparticipatie vergunninghouders
Navragen wat de reactie van Vluchtelingenwerk is op deze reactie van de Gemeente.
Signalen vanuit de achterban
 Tijdens deze zomer zullen niet alle wijkpleinen tegelijkertijd dicht gaan. Er zullen altijd 1
of 2 wijkpleinen open zijn.
 De Seniorenraad 2.0 is van start gegaan. Er is een presentatie geweest voor
ambtenaren en deze presentatie is volgens de leidraad burgerbetrokkenheid.
 In de Bossche Omroep heeft een artikel gestaan over onder andere de Budgetkring die
in september 2016 zal starten bij het Steunpunt Zelfhulp.
 Henri Swinkels, gedeputeerde, heeft aangegeven dat het Steunpunt Zelfhulp indien
nodig op de ondersteuning van de Provincie kan rekenen.
 Op 28 juli jl. is er een gesprek gehad met 2 medewerksters van Verwey-Jonker Instituut,
over een evaluatie ontwikkeld voor mensen uit het GGZ in relatie tot de Cliëntenraden
Burgerparticipatie en Gemeente. Hier komt nog een vervolg op.
Nieuws, mededelingen
 De website zal worden bijgewerkt. De algemene folder zal in de stijl van de website
aangepast worden.
 De vergadering van 30 augustus a.s. gaat niet door. Indien de Gemeente eerder dan de
volgende vergadering advies wil, zal er in september een ingelaste vergadering komen.
 Op 27 augustus a.s. is er een Rommelmarkt bij Jong Actief.
 De data van de vergaderingen van november en december zijn nog niet bekend.
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