Cliëntënraad Participatiëwët
's-Hërtogënbosch
Mededelingen
uit de vergadering Cliëntenraad Participatiewet van 20-12-2016
Hospitality
Daniëlle Snoep en Stephan van Gammeren van de gemeente hebben tijdens de
vergadering de Cliëntenraad geïnformeerd over een project dat bij de WeenerXL loopt:
“hospitality”. Daarmee wil de gemeente een grotere klantvriendelijkheid bereiken.
De Cliëntenraad Participatiewet is benieuwd naar resultaten en zal dit proces blijven volgen
en verwachten medio mei/juni meer informatie.
Beleidsregels P-wet
Voor dit onderwerp is de raad geïnformeerd door Asya van Wamel.
Het gaat over wettelijk verplichte verlagen van een Participatiewet-uitkering waarbij stapeling
van verlagingen worden voorkomen.
De raad heeft onder andere vragen gesteld of deze verlaging bij mantelzorgsituaties
(wanneer iemand tijdelijk bij een ander persoon met een uitkering intrekt) voorkomen kan
worden. Er zal een advies worden opgesteld.
Boschwijzer
Ook voor dit onderwerp kwam een medewerker van de gemeente (Daniëlle van Bokhoven)
ons informeren.
De informatie was uitgebreid, maar veel is nog in een erg vroeg stadium waardoor de
discussie op hoofdlijnen werd gehouden.
De zorg van de raad spitste zich toe of de informatiefunctie wel samengevoegd moet worden
met dienstverlening. De raad zal hierover adviseren.
Gesprek wethouder van Olden
De voorzitter deed verslag van zijn halfjaarlijkse gesprek met wethouder Van Olden, waar
ook Mw. Rasing, en de heren Van het Erven en Hoogland aanwezig waren.
Onderwerpen waren de experimenten die de staatssecretaris voorstelde, het zwartboek van
de SP en de ontwikkelingen omtrent cliëntenparticipatie binnen onze Arbeidsmarktregio.
Signalen uit de achterbannen
Jong Actief meldt dat er meer samenwerking is met WeenerXL.
De Seniorenraad is gestart met hun “2.0” waarbij “armoede” één van de thema’s is. De
Cliëntenraad Participatiewet zal hierbij samenwerken met de Seniorenraad.
Bij het Steunpunt Zelfhulp wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
Breedwelzijn (Juvans, MEE en Welzijn Divers).

Volgende vergadering:
Dinsdagavond 24 januari 2017
19:30 – 22:00
Sonniusstraat 3, 's-Hertogenbosch
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