
Verslag overlegvergadering cliëntenraad met wethouder Zwarts maandag 13 mei 2019 
 
Aanwezig: wethouder Zwarts (voorzitter), Frans van Erve, Ad Maas, Cees Willemen, Lies Smeekens, 
Gérard van Lisdonk, Edward Jansen, Hans Osté en Patricia Weerman (verslag) 
Afwezig: - 
 
 
1. Opening vergadering 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en meldt dat Patricia Weerman als verslaglegger 
voortaan aanwezig is bij dit overleg.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld. 
 
Cees Willemen meldt dat er een overleg heeft plaatsgevonden met de adviesraad Sociaal Domein. 
Naar aanleiding van een enquête blijkt dat er veel raakvlakken zijn tussen de cliëntenraad en de 
adviesraad Sociaal Domein. Tijdens het overleg is afgesproken dat er met enige regelmaat contact is 
tussen de twee raden.  
 
3. Verslag 18 februari 2019 
Het verslag van de vergadering van 18 februari 2019 wordt vastgesteld. 
 
Ad Maas meldt dat, zoals besproken tijdens het overleg van 18 februari 2019, door de Cliëntenraad 
een casus ter beschikking gesteld wordt. De Cliëntenraad bereidt de casus voor zodat de casus tijdens 
een volgend overleg inhoudelijk besproken kan worden. De wethouder geeft aan dat de casus 
voorafgaand aan de vergadering informeel met een aantal mensen voor besproken dient te worden. 
Patricia Weerman plant hiervoor een afspraak in voor Frans van Erve en Ad Maas (actie PW). 
 
Gérard van Lisdonk vraagt of dit verslag gepubliceerd mag worden op de website van de Cliëntenraad. 
Er wordt afgesproken om de verslagen vanaf de vergadering van 13 mei 2019 te publiceren op de 
website van de Cliëntenraad.  
 
4. Advies cliëntenraad uitbetalingen bijstandsuitkeringen 
De Cliëntenraad heeft een advies opgesteld over de uitbetaling van bijstandsuitkeringen. Het advies is 
in goede orde ontvangen. De Cliëntenraad geeft op verzoek van wethouder Zwarts een nadere 
toelichting op het advies. Het eerste moment van uitbetaling van de bijstandsuitkering blijkt voor veel 
mensen ongelukkig te zijn. De bijstandsuitkering wordt namelijk achteraf uitbetaald. Voor veel 
bijstandsgerechtigden is dit een ongelukkig moment omdat lopende rekeningen in de eerste maand 
daardoor niet of te laat betaald kunnen worden. De Cliëntenraad geeft aan dat in een aantal 
omliggende gemeenten de uitbetaling van de bijstandsuitkering in dezelfde maand plaatsvindt. Frans 
van Erve gaat intern na hoe dit geregeld is voor de gemeente Gilze en Rijen. Ook zal hij nagaan hoe 
Breda en Goirle dit geregeld hebben. Wellicht is een overbrugging of voorschot in dit geval een optie. 
Dit onderwerp wordt wederom geagendeerd voor de vergadering van 23 september 2019 (actie). 
 
5. Website, wat wordt er bedoeld, wat mag er op staan 
De Cliëntenraad is bezig met het ontwikkelen van een website. Ad Maas geeft aan dat er nu vooral 
algemene informatie over de Cliëntenraad op de website staat. De Cliëntenraad wil de website graag 
uitbreiden en bekijkt samen met de Adviesraad Sociaal Domein welke informatie er aan de website 
toegevoegd kan worden. Een inwoner van de gemeente Gilze en Rijen heeft aangeboden om de 
Cliëntenraad te adviseren. Wethouder Zwarts geeft aan dat de afdeling Communicatie van de 
gemeente Gilze en Rijen mee wil kijken naar teksten en tips en adviezen kan geven. Als die behoefte 
er is dan mag de Cliëntenraad contact opnemen met Patricia Weerman. 



 
6. Verdringingsprotocol  
Ad Maas meldt dat er onlangs een bijeenkomst is geweest over het verdringingsprotocol. Het voorstel 
is zowel door de tweede als door de eerste kamer aangenomen. De wet is nog niet gepubliceerd. De 
ingangsdatum is nog niet bekend. Frans van Erve meldt dat de ontwikkelingen te volgend zijn via de 
website www.bijstandsbode.nl (overzicht wetswijzigingen Participatiewet op deze website)  
De FNV heeft een protocol/ checklist opgesteld.  
Frans van Erve meldt dat hij binnenkort samen met de kwaliteitsmedewerkers van de ABG gemeenten 
een werkinstructie wil maken. Als deze klaar is kunnen de kwaliteitsmedewerkers voortaan aan de 
hand van een beslisboom toetsen of er sprake is van verdringing. Frans van Erve verwacht dat er in 
september meer informatie beschikbaar is.  
 
7. Regionale werkgeversdienstverlening  
Ad Maas vraagt wethouder Zwarts over ontwikkelingen zijn over de regionale 
werkgeversdienstverlening. De wethouder meldt dat er niet veel is verandert en geeft een korte 
toelichting over haar rol.  
Ad Maas vertelt kort over wat er op de agenda staat van de Regionale Adviesraad Werk en 
Participatie.  
 
8. Overhandiging verordening, definitieve verordening cliëntenparticipatie is nog niet binnen 
Frans van Erve vertelt dat de verordening is getekend en binnenkort wordt gepubliceerd. Frans van 
Erve mailt de verordening door (actie FvE). 
 
9. Stichting SAP 
Lies Smeekens vertelt over een negatieve ervaring van een inwoner met stichting SAP. SAP (Stichting 
adviserende specialisten) is gespecialiseerd in het vaststellen van functiebeperkingen bij mensen en 
de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven, wonen en werken en wordt door de gemeente 
ingehuurd. Er wordt afgesproken dat Frans van Erve intern na gaat of er meer klachten zijn over SAP 
(actie FvE). Dit onderwerp schuift door naar de vergadering van 23 september 2019 (actie). 
 
10. Laaggeletterdheid  
Frans van Erve vertelt dat de ABG organisatie bezig is om meer te gaan doen aan laaggeletterdheid. 
Het project zit nog in het beginstadium. Er is landelijk geld voor vrijgemaakt via de wet Educatie 
Beroepsonderwijs. Voorheen was er alleen geld beschikbaar voor de ROC ’s maar nu mogen er ook 
andere projecten op het gebied van laaggeletterdheid gefinancierd worden uit dit potje. Er is een 
regionaal convenant en taalakkoord. Er is een memo beschikbaar. Patricia stuurt het memo naar de 
Cliëntenraad (actie PW). In het najaar krijgt dit een vervolg.  
 
11. Maatpact 
Frans van Erve vertelt dat de gemeente Gilze en Rijen meedoet aan het maatpact van de regio Hart 
van Brabant. Negen gemeenten hebben samen besloten om meer werk te maken van regelvrij/ 
regelarm werken met als doel om de bureaucratie tegen te gaan als het gaat om complexe casuïstiek. 
In sommige situaties werkt de ene wet de andere wet tegen waardoor mensen steeds verder in de 
problemen raken. Er wordt geld vrijgemaakt om volgens een nieuwe aanpak te gaan behandelen. Het 
gaat in de eerste fase over ongeveer 50 casussen in de regio.  
 
12. Plan van aanpak 
Ad Maas en Frans van Erve geven een update over het Plan van aanpak. Een aantal punten zijn 
afgerond. De openstaande punten worden besproken tijdens de vergadering van 23 september 2019 
(actie).  
 
 



13. Rondvraag 
Edward Jansen: heeft een vraag over de toewijzing van huizen door Leystromen en de leegstand er 
van als mensen bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verblijven. De wethouder geeft aan dat de 
gemeente hier niets over te zeggen heeft en verwijst Edward door naar Leystromen.  
Edward Jansen: vraagt of er samen met mensen die werkloos zijn gekeken wordt of zij ZZP’er kunnen 
worden. Wethouder Zwarts geeft aan dat hier aandacht aan wordt besteed. Frans van Erven zoekt uit 
hoe dit tegenwoordig loopt en komt er op terug (actie FvE). 
 
Ad Maas vertelt dat er een boek is samengesteld over de regelvrije bijstand in Tilburg. In dit boek 
wordt aandacht besteed aan hoe het de mensen is bevallen tot nu toe.  
 
Ad Maas: bewoners van een bejaardenhuis kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de maaltijden. 
De bewoners moeten op dit moment elk halfjaar informatie aanleveren van de laatste drie maanden. 
Ad vraagt of dit anders geregeld kan worden. Er is veel voordeel te halen als er een aantal maanden 
worden samengevoegd. Frans van Erve gaat dit intern na (actie FvE). 
 
Wethouder Zwarts vertelt over de website www.zorgklikgilzerijen.nl. Medewerkers van 
HalloGilzeRijen zijn achter de schermen druk bezig om samen met de bouwer van het platform een 
stevig fundament neer te zetten. Medio mei verwachten zij dat de eerste versie van de website wordt 
opgeleverd.  
 
Wethouder Zwarts geeft aan dat een aantal weken geleden een informatieavond over de 
participatiewet is geweest. Het zou leuk zijn als de Cliëntenraad aanwezig is tijdens dit soort 
bijeenkomsten.  
 
Wethouder Zwarts geeft aan dat er tijdens de komende commissie vergadering een stuk wordt 
behandeld over armoede en armoedebeleid. Het college is op aangeven van de raad een artikel 213a 
onderzoek gestart. Het college neemt twee keer per jaar een dossier onder de loep. Dit keer is er 
gekozen voor het onderwerp armoedebeleid. Dit onderzoek wordt binnenkort gestart. Patricia 
Weerman stuurt het memo door naar de Cliëntenraad (actie PW). 
 
14. Sluiting  
Wethouder Zwarts sluit de vergadering om 16.00 uur af en dank ieder voor zijn of haar komst. 


