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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad met wethouder Zwarts d.d. donderdag 19 november 2020 
 
Aanwezig: wethouder Zwarts (voorzitter), Ad Maas, Cees Willemen, Edward Jansen,  
 Diana Delmé, Frans van Erve (notulist) 
 
Afwezig: Lies Smeekens, Gérard van Lisdonk, Wieteke van Caem 
 
1. Opening vergadering 

Wethouder Zwarts heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
 
2. Ingekomen stukken:  

 Maatpact, dit betreft informatie die Frans van Erve na de presentatie heeft toegestuurd. 
Wethouder Zwarts illustreert met een voorbeeld uit de praktijk.  

 Diamantgroep, dit betreft de presentatie van de Diamant-Groep die dhr. Maas heeft 
rondgestuurd. 

 Meldpunt verdringing, staat later op de agenda. 
 

3. Mededelingen  
Er zijn geen mededelingen. 

 
4. Verslag (+ actiepuntenlijst) vorige overlegvergadering d.d. 17 september 2020  

Het verslag is goedgekeurd en de actielijst is geactualiseerd. 
 
5. Ongevraagd advies meldpunt verdringing (bijgevoegd) 

Dhr. Maas licht het advies kort toe. Frans van Erve zal zorgdragen voor beantwoording namens 
het college. Dhr. Maas geeft aan dat er nog veel zit tussen ja en nee. Afspraak dat Frans van Erve 
contact heeft tussentijds met de Cliëntenraad.  

 
6. Stand van zaken zorgverzekering 2021 

Dit onderwerp is geagendeerd voor het ambtelijk overleg op 14 december. 
Er zijn geen signalen dat er grote wijzigingen zijn.  
 

7. Website Cliëntenraad 
De Cliëntenraad heeft tips gekregen van de communicatieadviseur van de gemeente. Om deze 
te perfectioneren wordt gevraagd of er nogmaals een beroep op de communicatieadvisieur mag 
worden gedaan.  
 

8. Armoedebeleid, bespreking resultaten 
Voorgesteld wordt om de resultaten en stand van zaken te bespreken in het ambtelijk overleg.  
 
Dhr. Maas had nog een vraag over monitoring. Wethouder Zwarts antwoordt dat het dashboard 
uit het overzicht is stopgezet. Hoe we het nu gaan doen is op basis van het wettelijk verplichte 
klanttevredenheidsonderzoek en daaraan toegevoegd de burgerpeiling. Dit is al in de raad 
geweest. We sturen dit toe.  
 
Wethouder Zwarts adviseert de cliëntenraad om de commissievergaderingen te volgen. Als daar 
vragen over zijn kunnen die indien nodig geagendeerd worden.  
Voor aanstaande woensdag staat er bijvoorbeeld een art. 213a onderzoek op de agenda over 
effectiviteit van re-integratie. Interessante stukken zijn een week voor het overleg beschikbaar 
op de website.  

mailto:info@gilzerijen.nl
https://gilzerijen.raadsinformatie.nl/vergadering/702648/Raadscommissie%20Samenleving%2025-11-2020


 2 van 3 

 
9. Samenvoegen Cliëntenraad en Adviesraad 

Wethouder Zwarts vertelt dat het college een paar weken terug besloot om een proces op te 
starten om te komen tot één Adviesraad Sociaal Domein waarin ook de vertegenwoordiging van 
de Participatiewet gewaarborgd is. Het plan is om hier ruim de tijd voor te nemen zodat dit 
zorgvuldig gebeurt. De vraag aan de Cliëntenraad is om ook zelf na te denken over hoe dit het 
beste vorm gegeven kan worden.  
Dhr. Maas brengt nog een keer de publicatie ‘Samen Sterk’ in herinnering waarin duidelijke 
knelpunten zijn beschreven van zo’n samengaan. Dhr. Van Erve brengt in dat er na die tijd 
nieuwe publicaties verschenen zijn. Hij zal deze toesturen.  
 
Dhr. Van Erve geeft aan dat dit onderwerp door de contactpersoon van de Adviesraad Sociaal 
Domein (ASD) ook met hen is besproken. Daar is voorgesteld om samen met enkele 
afgevaardigden van zowel de ASD als de Cliëntenraad te bespreken hoe we dit proces verder 
vorm gaan geven. Daarom ook aan de Cliëntenraad de vraag om dit te bespreken en door te 
geven wie zij willen afvaardigen. De Cliëntenraad zal dit z.s.m. doorgeven. 
 

10. Wat verder ter tafel komt, volgende vergadering 
Dhr. Maas: steeds meer gemeentes stellen gratis mondkapjes ter beschikking. Hoe staat Gilze en 
Rijen hier tegenover? Wethouder Zwarts laat weten dat Gilze en Rijen gratis stoffen mondkapjes 
verspreid via o.a. weggeefhoek, het budgetcafé en de voedselbank. 

 
Dhr. Maas: in de laatste uitzending van Kassa was een onderwerp over oplopende schulden die 
mensen hebben bij postorderbedrijven. Het zou mooi zijn als dat een keer landelijk aangepakt 
zou worden. Wethouder Zwarts geeft aan dat de gemeente hier niets aan kan doen. Wel gaat de 
gemeente per 1 januari 2021 van start met het project vroegsignalering.  

 
11. Rondvraag en sluiting 

Er is verder niets voor de rondvraag. Wethouder Zwarts dankt iedereen en sluit de vergadering.  
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Geactualiseerde actielijst vergadering Cliëntenraad met wethouder Zwarts 

Nr.  Datum  Acties  Actie door  

1 19-11-2020 Ongevraagd advies over meldpunt verdringing. 
Een collegevoorstel wordt voorbereid. Dit 
wordt vooraf afgestemd met de Cliëntenraad. 

Frans van Erve 

2. 19-11-2020 Website cliëntenraad: Jeroen Leemans wordt 
verzocht nog eenmaal met Dhr. Van Lisdonk en 
het dagelijks bestuur overleg te hebben voor 
een nadere verdiepingsslag en het toevoegen 
van verslagen. 

Frans van Erve 

3. 19-11-2020 In de raad behandelde stukken over monitoring 
toesturen aan de Cliëntenraad. 

Frans van Erve 

4 19-11-2020 De data van commissievergaderingen 
doorsturen aan cliëntenraad 

Wieteke van Caem 

5 19-11-2020 Aan Frans van Erve doorgeven wie de 
cliëntenraad afvaardigt om door te praten over 
het komen tot één Adviesraad Sociaal Domein 

Cliëntenraad 

6. 19-11-2020 Publicaties over het samengaan van een 
Adviesraad Sociaal Domein en een Cliëntenraad 
Participatiewet toesturen aan de Cliëntenraad. 

Frans van Erve 

 
 
 
 


