
Verslag overlegvergadering Cliëntenraad met wethouder Zwarts d.d. donderdag 14 oktober 2021 
 
Aanwezig: wethouder Zwarts (voorzitter), Ad Maas, Cees Willemen, Edward Jansen,  
 Frans van Erve, Lies Smeekens, Gérard van Lisdonk (via Teams), Anja van Loon 

(notulist) 
 
Afwezig: Diana Delmé  
 
1. Opening vergadering 

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

Er is een artikel binnengekomen bij de heer Maas en hij zet dit op de site. 
Het gaat om het artikel 'solliciteren met een beperking', met allerlei tips om succesvol een 
sollicitatieproces  te doorlopen: https://cvster.nl/blog/Solliciteren-met-een-beperking. 

 
3. Mededelingen  

Mevrouw Delmé heeft een nieuw mailadres.  
 
4. Verslag (+ actiepuntenlijst) vorige overlegvergadering d.d. 20 mei 2021  

Het verslag is goedgekeurd en de actielijst is geactualiseerd. 
 
De heer Maas geeft aan dat hij het verslag zal doorsturen naar Anton voor het online plaatsen. 
Als het schema van de commissies 2022 is doorgestuurd, zijn alle actiepunten afgehandeld. 

 
5. Afgelopen periode adviezen verzamelbeleidsregels en koers sociaal domein 

De heer Maas geeft aan dat de adviezen zijn uitgebracht in goed overleg met de heer Van Erve. 
Dit is een fijne manier van samenwerken en de cliëntenraad wil graag op voorhand blijven 
meedenken. 
De cliëntenraad vraagt de mening van de wethouder over de door hen uitgebrachte adviezen. 
De wethouder stelt dat de adviezen in lijn zijn met de herijking sociaal domein  en geeft dit aan 
met een aantal voorbeelden. 

 
6. Stand van zaken Kanteling armoedebeleid 

De cliëntenraad heeft een aantal vragen mbt kanteling armoedebeleid. Deze vragen worden 
doorgeleid naar de betrokken ambtenaar en schriftelijk beantwoord. 
De vragen hebben betrekking op stand van zaken project Smart Start Voedselbank, kader mbt 
bijzondere bijstand, monitoring en KPI’s, uitbreiding budgetcafé en digitalisering formulieren. 
 
 

7. Vanuit college punten en besproken punten van de laatste maanden van belang voor cliënten 
en achterban 
Door de ambtelijke overlegmomenten zijn er geen  extra punten van aandacht. De nieuwe 
inkoopstrategie ligt meer in het veld van jeugd en WMO. 
Nav het gesprek wordt nog wel stilgestaan bij de problematiek van de Diamantgroep inzake 
capaciteit en aantrekken van nieuwe medewerkers. 
De cliëntenraad vraagt aandacht om zorg te hebben dat er van mensen meer gevraagd zou 
kunnen worden dan dat ze eigenlijk aan kunnen. De wethouder beaamd dat dit in sommige 
gevallen een rol kan spelen bij uitval en dat we hier richting plaatsing en werkgevers oog voor 
moeten hebben. 
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De Verzamelverordening participatiewet staat op de agenda voor december om geactualiseerd 
te worden. Deze wordt regionaal voorbereid in de arbeidsmarkt regio Midden-Brabant en de 
eerste concept tekst wordt pas in november verwacht. De actualisatie is nodig vanwege de 
invoering van de Wet Breed offensief die voorziet in wijzigingen van de Participatiewet. Deze 
wet is echter controversieel verklaard na de val van het kabinet. Inwerkingtreding zal nu op zijn 
vroegst per 1 juli 2022 zijn.  

De verzamelbeleidsregels worden samen met de 3 ABG-gemeenten opgepakt. De behandeling wordt 
doorgeschoven naar 2022. De heer Van Erve geeft aan dit op dezelfde manier te willen doen als met 
de verzamelbeleidsregels P wet en koers sociaal Domein, de raad vindt dit een prima voorstel. 

 
 

8. Stand van zaken om te komen tot één adviesraad sociaal domein 
Vorige week is de afvaardiging van de cliëntenraad geïnterviewd door de Koepel. In december is 
er een vervolgafspraak. 
De wethouders zijn ook al geïnterviewd en de afdeling eind oktober. 
Als het plan er is, wordt het met de hele cliëntenraad besproken. 
De verwachting is, dat het wel snel zal kunnen gaan. 

 
9. Concept beleidsplan schuldhulpverlening  

Het concept beleidsplan schuldhulpverlening is ter informatie naar de cliëntenraad verzonden. 
Als de cliëntenraad hierop wil reageren, dan kunnen eventuele reacties tot 23 oktober worden 
aangeleverd. 
In dit verband wil de cliëntenraad  graag weten hoe het bestaansminimum wordt gedefinieerd. 
Binnen welke kaders wordt er gewerkt. Ze willen een beter inzicht krijgen. 
Een eerste reactie van de cliëntenraad luidt: De kern van het probleem moet worden aangepakt. 
Hoe kunnen we minder mensen bij de Voedselbank terecht laten komen?  
 

10. Wat verder ter tafel komt, volgende vergadering 
De volgende vergadering is 2 december. 
Er wordt gevraagd of we weten hoeveel mensen er van de toeslagenaffaire in onze gemeente 
wonen en wat we voor ze doen. 
De wethouder zal een actuele lijst opvragen. 
 
Voor wat betreft energiearmoede wordt er nog gekeken wat er gedaan gaat worden.  

 
11. Rondvraag en sluiting 

 
Wethouder Zwarts dankt iedereen en sluit de vergadering. 
 

 
Geactualiseerde actielijst vergadering Cliëntenraad met wethouder Zwarts 

Nr.  Datum  Acties  Actie door  

1 15-10-2021 Vragen aan Imke doorsturen  Anja 

2. 15-10-2021 Nieuwe vergaderdata 2022 Anja 

3. 15-10-2021 Overzicht gedupeerden toeslagenaffaire Anja voor wethouder 
Zwarts 

 
 
 
 


