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Mededelingen




Thako van den Heuvel, namens MO ( Maatschappelijke Opvang) in de Cliëntenraad, is vanwege te
drukke werkzaamheden gestopt. Richard van Lokven heeft zijn taken overgenomen.
Vanaf nu wordt er eerst in werkgroepjes vergaderd en vervolgens met de gehele Cliëntenraad.
Vluchtelingenwerk is tijdelijk niet vertegenwoordigd in de Cliëntenraad vanwege ziekte. Er is overleg
geweest over hoe inbreng vanuit Vluchtelingenwerk te realiseren.

Notulen 3 februari 2015





Roos Kapteijns heeft namens Cliëntenraad overleg gehad met de gemeente over communicatie.
Beleid van gemeente is zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Om tegemoet te komen aan
mensen die geen computer hebben zullen er na een verbouwing computers t.b.v. bezoekers in de
publiekshal van het stadskantoor komen.
Yvonne van Daelen heeft zich aangemeld om namens de Cliëntenraad deel te nemen aan een
regionale cliëntenplatform in oprichting.
Het project werkloosheidsbestrijding voor ouderen zou in voorjaar 2015 nogmaals geëvalueerd
worden. Hier nog niets over gehoord. Cliëntenraad zal gemeente hier naar vragen.
De voorzitter heeft Weener XL benaderd voor ruimte voor een vaste column in het Weener Magazine.

Ingekomen en verzonden stukken



3 leden van de Cliëntenraad zullen deelnemen aan het congres van de Landelijke Cliëntenraad
Jaarverslag Seniorenraad waarin passage over de Cliëntenraad.

Signalen vanuit de achterban





Bij het wijkplein komen signalen binnen over strenge regelgeving voor mensen met een uitkering. Als
niet binnen korte tijd bewijs wordt geleverd wordt een uitkering stopgezet. Voorstel om gemeente via
het infobulletin uitleg te laten geven over wat iemand met een uitkering mag bijverdienen.
Berichten van mensen die een uitkering hebben en via Weener XL aan (vrijwilligers)werk geholpen
zouden moeten worden maar niet of nauwelijks begeleiding krijgen. Ook bij Spoor073 deze ervaring.
Wsw-ers hebben via een schrijven informatie gekregen over consequenties van verhuizen.

Nieuws en mededelingen
Werkgroep publiciteit
Discussie over inhoud website. Inventarisatie van adressen voor verzending jaarverslag
Werkgroep politiek
Is bezig strategie uit te werken voor benaderen politiek
Werkgroepje participatie
Heeft een plan van aanpak voor 2015 gemaakt. Verder bezig met voorbereiden overleg met de gemeente in
juni en evaluatie Participatiewet met wethouder en directie Weener XL. in oktober
Werkgroepje wil ter oriëntatie 2 wijkpleinen bezoeken én uitzoeken waar mensen die beschut werken
terechtkomen. In 2016 wil zij een jaarplan voor 2016 maken.
Werkgroep inkomen
Heeft op papier gezet waar ze zich mee willen bezighouden. Pieter vertegenwoordigt de Senioren en de
Seniorenraad heeft ook inkomen op de agenda staan. Gekeken wordt hoe er kan worden samengewerkt.
Rondvraag
De 1 maal in werkgroepjes vergaderen heeft verrassend veel opgeleverd.
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