Cliëntënraad Participatiëwët
's-Hërtogënbosch
Vergadering Cliëntenraad Participatiewet 11 oktober 2016
Het vergaderschema 2016/2017 is bekend en zal op de website geplaatst worden.
In het Weener XL Magazine – september 2016 – is een interview geplaatst met de voorzitter
van de Cliëntenraad Participatiewet, Hans van Grieken. Dit is eveneens terug te vinden op
de website.
Er is een bespreking geweest met leden van de Cliëntenraad Participatiewet en de WMO
Adviesraad. Tijdens deze bespreking is o.a. ter sprake gekomen dat er raakvlakken zijn voor
samenwerking en dat deze samenwerking in de toekomst zal gebeuren. De
aandachtspunten bij beide Raden zijn bejegening en armoede. Daarnaast is er o.a.
gesproken over dat er een kanteling bij de Gemeente aan de gang is van beleidsinstelling
naar uitvoeringsinstelling.
Ingekomen en verzonden stukken
De binnengekomen Raadsinformatiebrief vergunninghouders wordt besproken. Dit naar
aanleiding van het door de Cliëntenraad Participatiewet gegeven advies.
Eveneens wordt de reactie van de Gemeente op het Bosch Zwartboek Participatiewet en de
bijeenkomst hierover op 30 september jl. besproken. Een eventueel vervolg hierop wordt
nauw in de gaten gehouden.
Evaluatietool
Drie leden van de Cliëntenraad Participatiewet hebben meegewerkt aan de Evaluatietool
voor cliëntenraden van Verwey-Jonker Instituut. Hieruit voortvloeiend is er een gesprek
geweest met Gemeente-medewerkers en is het idee ontstaan dat er aan de leden van de
Cliëntenraad Participatiewet, bij WeenerXL, uitgelegd gaat worden hoe de procedure binnen
de WeenerXL gaat. Er worden data genoteerd en bij de leden geïnventariseerd.
Signalen vanuit de achterban
 Spoor073 en Pub hebben van de Gemeente een verzoek gekregen om mee te denken
voor dagopvang voor mensen uit de psychiatrie, dit naar aanleiding van de toename van
ronddolende mensen in de binnenstad. Ze gaan hierover binnenkort met de Gemeente
in gesprek.
 Bij Jong Actief is een nieuwe coach aangenomen.
 Weener XL; Unit industrie/beschut werk heeft een 3 jarig contract afgesloten met LookO-Look; dus voorlopig worden de pizzaatjes nog gemaakt.
 Seniorenraad 2.0 heeft op 12 oktober a.s. een bijeenkomst met wijkraden en dorpsraden
om te kijken naar verdere invulling van de seniorenraad.
 In november a.s. heeft de werkgroep tegen radicalisering een bijeenkomst gepland
“Door de ogen van een ander”, opkomst en omgaan met polarisatie.
 Op 28 november a.s. zal een platform voor jongere mantelzorgers gepresenteerd
worden.
Besluitvorming werkgroepen
Tijdens de studiedag is besloten om de werkgroepen om te zetten naar kennisvelden. Alle
leden hebben aangegeven bij welke thema’s hun kennis en interesse liggen en waar zij zich
mee bezig willen houden. Tijdens de vergadering is dit verder uitgewerkt.
Rondvraag
De vergaderingen zullen, nu de werkgroepen vervallen, weer om 19.30 uur beginnen.
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