Cliëntënraad Participatiëwët
's-Hërtogënbosch
Samenvatting notulen 3 februari 2015
Voorstel vergaderen


Tot nu toe kwamen de diverse werkgroepjes voor een eigen vergadering bij elkaar. Omdat in de
praktijk lastig blijkt hier afspraken over te makken komt John Graafmans met een voorstel. Hij stelt
voor om voortaan op de data van de reguliere vergaderingen eerst van 19.00 tot 20.00 uur in
werkgroepjes en aansluitend van 20.00 tot 22.00 uur gezamenlijk te vergaderen. De voorbereiding op
de vergaderingen op de vrijdagochtend, voorafgaand aan de vergaderingen, gaan gewoon door. De
leden gaan hiermee akkoord. OP 10 maart gaat deze vorm van vergaderen in.

Mededelingen




Fien Ewijk die namens Pastoraal Uitzendbureau, SOS en Zelfkrant in de Cliëntenraad zit gaat deze
verlaten. Hij wordt opgevolgd door Jack Spruijt namens Spoor073 en Juvans. De voorzitter bedankt
Fien en verwelkomt Jack. Het afscheid van Fien vindt later in het jaar plaats.
Contactambtenaar Toine van de Ven gaat een afspraak regelen met WMO- adviesraad voor overleg
met de voorzitters van Cliëntenraad en WMO.

Notulen 13 januari 2015





Wethouder Van Olden is herbenoemd en blijft werk en inkomen in zijn portefeuille houden. De
voorzitter zal hem, namens de Cliëntenraad, een felicitatie sturen.
Yvonne Sanders heeft contact gezocht met Weener XL Magazine over mogelijkheid het blad in te
spreken en website aan te passen voor blinden en slechtzienden. Nog geen reactie gehad.
Werkgroep participatie wordt gevraagd evaluatie participatiewet in het najaar voor te bereiden.
Roos Kapteijns is als lid van het Gehandicaptenplatform gevraagd mee te denken over
toegankelijkheid te verbouwen stadskantoor. Zij zal ook inbrengen dat. Cliëntenraad zich zorgen
maakt dat mensen buitengesloten worden als communicatie vanuit de gemeente uitsluitend digitaal
gaat worden.

Ingekomen en verzonden stukken




De Landelijke Cliëntenraad heeft brief naar staatssecretaris gestuurd waarin ook aandacht gevraagd
wordt voor problematiek van de WSW-er t.a.v. rechten in de toekomst, zoals die door onze raad is
gesignaleerd,
WSD Boxtel heeft aan haar werknemers brief gestuurd met informatie over eventueel verlies van
rechten bij verhuizing. Deze brief wordt als voorbeeld naar Toine van de Ven van de gemeente ‘sHertogenbosch gestuurd.

Besluit deelname cliëntenparticipatie regionaal werkbedrijf


Vraag is of de Cliëntenraad Participatiewet mee gaat doen met platform cliëntenparticipatie regionaal
werkbedrijf ( in oprichting). Wat is het belang van deelname? Antwoord; het werkbedrijf kan mogelijk
in de toekomst regionaal de loonwaarde bepalen en loonkosten vaststellen. Belangrijk om daar
kritisch naar te kijken. Afgesproken wordt dat Hans van Grieken voorlopig nog namens de
Cliëntenraad in het platform i.o. zitting neemt. Yvonne van Daelen wil ook wel meedoen.
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Nieuws en mededelingen
Werkgroep publiciteit
Werkgroepje wil graag uitbreiding vanuit de Cliëntenraad. Bij voorkeur iemand met computerkennis. Thijs
Laan meldt zich aan.
Werkgroep politiek
Is bezig speerpunten vast te stellen
Werkgroep Participatiewet
Gaat uitzoeken hoe het zit met ‘beschut werk’ binnen de Participatiewet. Verder wordt uitgezocht hoe de
leden van de Cliëntenraad beschermd zijn als het gaat om van inbrengen vertrouwelijke informatie die in
belang kan zijn voor de Cliëntenraad.
Werkgroep inkomen
Onderzoekt mogelijkheid samenwerking met Seniorenraad die dit thema ook op agenda heeft staan.
Nieuws/signalen uit de achterban






Cliënt kwam volgens consulent in aanmerking voor collectieve ziektekostenverzekering van
gemeente. Toen alles gereld was, was andere consulent van mening dat regeling voor betreffende
cliënten niet gold. En moest alles weer tenietgedaan worden. Indruk dat men bij gemeente zelf niet
weet hoe regels uitgelegd moeten worden.
Klachten over bereik gemeente. Een persoon is anderhalve week bezig geweest antwoord op vraag te
krijgen. Andere cliënt heeft terugbelafspraak die pas 1.5 maand later plaatsvindt.
Cliënten krijgen te maken met jobcoaches die als ZZP-er een half jaar aangenomen worden. Lastig om
op die manier iets met cliënten op te bouwen.
Bij gemeente niet duidelijk of mantelzorgcompliment van € 25 mee gaat tellen extra inkomsten.

Jaarplan 2015 en jaarverslag 2014
Aan werkgroepjes is gevraagd informatie t.b.v. jaarplan door te geven.
Rondvraag:
Juridisch loket is niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel.
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