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Verslag vergadering Cliëntenraad woensdag 31 augustus 2020 aanvang 13.30 
uur kamer 2.12 
Aanwezig Ad Maas, Gerard v Lisdonk, Edward Jansen, Diaantje Delme, Cees 
Willemen, Lies Smekens afgemeld wegens ziekte. 
 

1 Opening door voorzitter Ad en heet iedereen welkom, geen 
opmerkingen over de agenda. 

2 Geen ingekomen stukken. 
3 Verslag van 17 juni, Datum afspraken maken over niet afgehandelde 

punten uit de overlegvergadering. Brief sociaal domein14 juni.                                                    
Blz.2 Contact maken met dhr. Willemen, verder geen vragen, verslag in 
orde bevonden. Website moeten de notulen van de overlegvergadering 
nog op. 

4 Belastingvrije som, zie bijlage, Binnenlandsbestuur wordt met 
terugwerkende kracht gehanteerd. Vraag aan de wethouder, Toelichting 
hierop zijn mensen voldoende in staat gesteld om de stukken aan te 
leveren. Wat wordt eraan gedaan om coördinatie problemen te 
voorkomen.        

5 PW boekje nog niet ontvangen. ( juli 2020 via Frans) 
6 Bezoek Diamant Ad geeft uitleg van regionaal bezoek. 
7 Overlegvergadering met de wethouder 2-7-2020. Nieuwe data 17 sept 

en 19  nov. Agendapunt 13 Huishoudelijke Hulp thuis. Blz. 1-2-3 akkoord. 
Frans v erve schuift aan en deelt P.W boekje uit. Vergaderschema 
2021.SAP= casus via Edward. 
4 agenda commissie samenleving. 
5 Laatste 3 maandenbankafschriften meesturen bij de mensen die jaar 
op jaar aangevraagd hebben voor B.B.  via Ad. Dit valt niet onder de 
WMO  je vraagt een financiële bijdrage. Valt onder bijzondere bijstand 
vragen via Imke v/d Schoot. Ook zou je een verklaring kunnen sturen dat 
ze gelezen zijn. 



6 Communicatie – gemeente- Gerard. Website, verslagen overleg erop 
vanaf mei 2019. Jeroen afd. communicatie nakijken. Als dit erop staat. 
Ook publiceren in de Nieuwsbrief dat de website is bijgewerkt. 
stappenplan armoede bespreken met Imke 
Protocol verdringing werken zonder loon. Via meldpunt=momenteel in 
geen enkele Midden-Brabant gemeente geregeld. 
 
Afspraak maken met Frans 14 oktober.( verzet naar 3 nov via teams 
vergaderen computer) 
Punten vooraf inbrengen, punt is dat er steeds meer raakvlakken zijn 
jeugd, participatie, WMO, nieuwe wet inburgering, De wens is van het 
college om toe te groeien naar 1 Sociaal Domein. Drie ABG -gemeenten 
zijn koploper geworden voor onafhankelijke clientondersteuners beter 
onder de aandacht te krijgen. Koplopergemeenten, opdrachten vanuit de 
subsidie in beeld brengen wat de behoefte is. Clientondersteuner wordt 
bedoeld voor participatie. Adviesraad is een specifiek terrein. 
 
Verder afspraken maken met Frans 14 oktober(3nov) 
Ginie van Dongen 14 December 
Imke v/d Schoot 14 oktober 
Mieke de Kroon 5 oktober maatschappelijk werk vragen via Wieteke. 
5 oktober(10 november via computer) en 14 december eigen 
vergadering gepland. 

  
8 Voorbereiding agendapunten overlegvergadering wethouder, vooraf 

inbrengen, casus eventueel goed voor bereiden. 
 
Agenda wethouder. 
1 Opening 
2 Ingekomen stukken 
3 Onafhankelijke Clientondersteuner. 
4 Samenwerking Sociaal Domein – Cliëntenraad goed over nadenken. 
5 Actiepuntenlijst 
6 Mededelingen afspraken 
7 Belastingvrije voet. Ad 
8 Diamant Ad. 
9 Rondvraag en sluiting. 

 
         Genotuleerd daar Cees Willemen. 

 



 
 
 
    
 
 

 


