
 
Behandeld in vergadering van 1 april 2014 
 

 Wethouder Huib van Olden houdt kringgesprekken om meer te weten/ervaren/voelen 
van, wat de WWB voor effect heeft op de mensen zelf. Bonaire van Weert van 
wijkplein Rosmalen en een afgevaardigde van Jong Actief hebben deelgenomen aan 
zo’n gesprek. Geert Jan Steenbakker van de WSW is aanwezig geweest bij feestelijk 
begin van samengevoegde WWB en WSW tot Weener XL 

 Thako van den Heuvel van SMO heeft Gehandicaptenplatform geïnformeerd over 
schuldhulpverlening. Afgesproken is dit thema ook te agenderen voor de 
Cliëntenraad.  

 Werkgroepjes Participatie en WSW worden samengevoegd 

 Werkgroep Participatie hebben van Toine van de Ven en Danielle Snoep van de 
gemeente en Toine Heesbeen van de Weener uitleg gekregen over het nieuwe 
bedrijf, de samenvoeging van WWB en WSW met nieuwe naam Weener XL. Deze 3 
mensen komen op 3 juni ook naar de Sonniusstraat om de gehele cliëntenraad 
hierover te informeren. 

 Goed nieuws is dat verschuiving van betaling uitkering van de baan is. Behalve de 
uitkeringsgerechtigden zelf en de politiek heeft ook de Cliëntenraad daar veel energie 
ingestoken. Jammer dat in de publiciteit de Cliëntenraad niet genoemd is als één van 
de organisaties die in verzet is gegaan tegen de eerder voorgestelde regeling. 

 Hoewel het de vraag is of er nog veel gebruik gemaakt zal worden van het noodfonds 
waaruit mensen een aanvraag kunnen doen als ze in de problemen komen door 
betaling uitkering gaat Cliëntenraad akkoord met het instellen daarvan. Advies is 
inmiddels verzonden (zie adviezen). 

 Reactie van gemeente op advies van Cliëntenraad t.a.v. herijking armoede is wèl 
gevonden op de site van de gemeente maar blijkt niet doorgestuurd te zijn naar de 
Cliëntenraad. Gehandicaptenplatform had ook een advies gestuurd. Gemeente heeft 
in antwoordbrief zowel de reactie naar het Gehandicaptenplatform als die van de 
Cliëntenraad opgenomen. De gemeente is inmiddels benaderd over deze vreemde 
gang van zaken. Cliëntenraad stuurt een korte brief op de reactie van de gemeente 
(zie adviezen).  

 
 
 
 
 


