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Verslag overlegvergadering Cliëntenraad met wethouder Zwarts d.d. donderdag 2 juli 2020 
 
Aanwezigen:  wethouder Zwarts (voorzitter), Frans van Erve, Ad Maas, Cees Willemen, Lies Smeekens,  
 Gérard van Lisdonk, Edward Jansen, Diana Delmé, Wieteke van Caem (notulist) 
 

1. Opening vergadering 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.  
 

2. Mededelingen 
Vergaderingen 2020/2021 
De vergaderingen voor dit jaar blijven staan op de geplande data, te weten:  

 17 september 2020 om 14.30 uur 

 19 november 2020 om 14.30 uur  
 
Voor volgend jaar wordt een nieuw vergaderschema opgesteld. Dit wordt in de volgende vergadering 
voorgelegd aan de Cliëntenraad (actie Wieteke van Caem).  
 
Participatie RAWP/Diamant Groep 
Ad Maas deelt mee dat gemeenten zijn uitgenodigd (1 medewerker per gemeente) om op 8 juli een 
bezoek te brengen aan de Diamant Groep in het kader van participatie RAWP. 
 

3. Ingekomen stukken 
Manifest Participatiewet aan zet! 
Een kopie van het Manifest ‘Participatiewet aan zet!’ wordt uitgedeeld en kort toegelicht.  
De organisaties/gemeenten die het Manifest hebben ondertekend, roepen op om de wetgeving snel 
te repareren.  
 

4. Verslag vorige overlegvergadering 
Het verslag van de vorige vergadering en de actielijst worden doorgenomen.  
 
Actielijst 
Punt 2: verslag vergadering 
Graag verslag van overlegvergadering binnen drie weken aanleveren aan leden Cliëntenraad  
(actie Wieteke van Caem). 
 
Punt 4: SAP-casus 
Edward Jansen neutraliseert de SAP-casus voordat hij de casus inbrengt (actie Edward Jansen). 
 
Punt 4: agenda commissie Samenleving  
Agenda commissie Samenleving doorsturen naar Cees Willemen (maandelijks m.u.v. zomerreces) 
(actie Wieteke van Caem). 
 
Punt 5: plan van aanpak warme maaltijd 
Frans van Erve zoekt voor de volgende vergadering uit wat de procedure is voor het aanvragen van 
een warme maaltijd (actie Frans van Erve). 
 
Punt 6: Gérard van Lisdonk in contact brengen met afdeling communicatie gemeente  
Wethouder Zwarts vraagt aan Jeroen Leemans om contact op te nemen met Gérard van Lisdonk om 
de aanpassingen voor de website van de Cliëntenraad te bespreken (actie wethouder Zwarts). 
 
Alle bovengenoemde punten blijven op de actielijst staan voor de volgende vergadering, de overige 
punten zijn afgewerkt. Hiermee is het verslag van de vorige vergadering vastgesteld. 
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5. Antwoord op de brieven d.d. 20-4-2020 en 16-6-2020 over corona en de gevolgen 
De coronacrisis en de gevolgen hiervan worden besproken. De coronacrisis treft iedereen, maar er 
zijn vooral zorgen over de doelgroep participatie/re-integratie. Ook de doelgroep van Diamant Groep 
is getroffen: cliënten komen moeilijk aan werk vanwege onzekerheid/beperkingen + het vinden van 
werkgevers voor deze doelgroep is in deze tijden moeilijk. 
 
Bij de Diamant Groep zijn geen ontslagen gevallen door de coronacrisis, er is wel uitloop door 
tijdelijke contracten. De tekorten die zijn ontstaan door de coronacrisis kunnen (gedeeltelijk) worden 
opgevangen door gebruik te maken van de TVL-regeling bij gemeenten. 
 
De Cliëntenraad geeft aan content te zijn met het antwoord van de gemeente op hun brief d.d.  
20-04-2020, vooral met het feit dat er voldoende persoonlijke aandacht is en dat maatwerk mogelijk 
is.  
 
Diana Delmé vraagt wat er gebeurt met mensen die door een burn-out of depressie in coronatijd hun 
baan kwijtraken en wat de gemeente hierin doet. Wethouder Zwarts geeft aan dat dit geen 
gemeente gerelateerde zaak is, maar een zaak tussen werkgever en werknemer. 
 
Wethouder Zwarts deelt mee dat op maandag 29 juni een raadsinformatieavond was over de 
coronacrisis. Hier is o.a. gesproken over de stand van zaken van de bijstand. De bijstandsaantallen in 
de gemeente Gilze en Rijen zijn nog niet significant opgelopen, zoals in de rest van het land. 
 

6. Regionale bundeling van een deel van de re-integratie middelen  
Ad Maas heeft in december 2019 een gesprek gehad met Frans van Erve over de regionale bundeling 
van een deel van de re-integratie middelen, echter was toen de benodigde informatie nog 
incompleet.  
 
Wethouder Zwarts geeft een update van het project bundeling middelen: het project was per  
1 maart technisch gereed en toen brak corona uit. De evaluatie die voor de zomervakantie was 
gepland, wordt naar het einde van het jaar verplaatst. De uitvoering wordt door verschillende 
gemeenten als goed werkbaar ervaren: efficiënter, handiger en korte lijnen bij plaatsing personen.  
 
Frans van Erve deelt mee dat de target die bij het project is gesteld voor Gilze en Rijen 35 plaatsen 
bedraagt. Alle plaatsen worden gemonitord, ook plaatsen die niet onder het project vallen.  
De plaatsen worden doorgegeven aan het werkgeversservicepunt en in de evaluatie wordt 
meegenomen hoeveel plaatsen via bundeling zijn ingevuld en hoeveel plaatsen zijn ingevuld die niet 
onder het project vallen. Tot nu toe zijn de reacties positief.  
 

7. Stand van zaken stappenplan armoedebeleid 
Ad Maas reikt een uitdraai van het stappenplan armoedebeleid uit aan wethouder Zwarts. 
Wethouder Zwarts zorgt ervoor dat op het overzicht wordt aangegeven wat wel/niet is afgewerkt en 
koppelt dit voor de volgende vergadering terug naar de leden van de Cliëntenraad (actie wethouder 
Zwarts). 
 

8. Protocol verdringing werken zonder loon 

De Cliëntenraad vraagt of er een meldpunt bij de gemeente kan worden ingericht voor verdringing 
werken zonder loon. Wethouder Zwarts is geen voorstander van een meldpunt, maar stelt voor te 
bekijken of er op een andere manier voor kan worden gezorgd dat inwoners ergens met vragen 
terecht kunnen. Wethouder Zwarts verzoekt Frans van Erve de vraag van de Cliëntenraad te 
analyseren en hier in de eerstvolgende vergadering op terug te komen (actie Frans van Erve). 
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9. Notitie RAWP over de gang van zaken regionaal advies inburgering 
De notitie RAWP wordt besproken. De nieuwe wet vraagt een grotere inspanning van gemeenten 
dan de huidige wet. Zowel regionaal als lokaal wordt gestart met de voorbereiding op de invoering 
van de nieuwe wet inburgering.  
 
Lokale voorbereiding invoering nieuwe wet inburgering 
Lokaal is sinds kort een projectleider inburgering aangesteld, Mieke de Kroon. Wethouder Zwarts 
vraagt Mieke de Kroon om het lokale project invoering nieuwe wet inburgering toe te lichten in een 
van de komende overlegvergaderingen met de Cliëntenraad (actie wethouder Zwarts). 
 
Regionale voorbereiding invoering nieuwe wet inburgering 
Regionaal zet Hart van Brabant een aantal lijnen uit, zoals bijv. gezamenlijke inkoop en er is een 
regionale pilot: statushouders die mogen blijven, worden gekoppeld aan één van de Hart van 
Brabant-gemeenten en komen in het AZC Oisterwijk. Ze worden begeleid in het traject wat ze 
moeten doorlopen in Nederland. Belangrijk hierbij is dat er gelijktijdig aandacht is voor taal en werk.  
Het AZC Gilze is een doorstroom AZC. 
 
Diana Delmé vraagt waarom hoogopgeleide statushouders niet meteen aan het werk kunnen in 
Nederland. Wethouder Zwarts geeft aan dat de niveaus in opleiding tussen landen vaak verschillen. 
Het opleidingsniveau moet gelijk zijn aan het niveau in Nederland, dit moet dan meestal ook worden 
geformaliseerd. Deze groep is over het algemeen wel als eerste aan de slag in Nederland. 
 
Afgesproken is om aan Mieke de Kroon te vragen of ze de notitie RAWP meeneemt in het gehele 
proces. 
 

10. Experiment Tilburg 
In vier gemeenten (waaronder Tilburg) zijn experimenten met op maat gesneden aanpak voor 
bijstandsgerechtigden. Het blijkt dat als mensen vertrouwen en ondersteuning krijgen, de kans op 
werk groter is. Strenge controles en sancties werken negatief + dit vraagt veel inzet vanuit 
gemeenten.  
 
Wethouder Zwarts geeft aan dat dit in gemeente Gilze en Rijen al wordt gedaan. Maatwerk staat 
hoog in het vaandel. De gemeente is terughoudend in het opleggen van regels in het kader van 
boetes en sancties (maar als het moet, dan moet het).  
 
In de regio is het Maatpactproject ingevoerd (werken vanuit de bedoeling; wat is nodig en hoe kan 
het georganiseerd worden). Frans van Erve geeft hierop graag een toelichting (presentatie met casus) 
tijdens een apart te organiseren overleg. Ad Maas en Frans van Erve plannen hiervoor een datum in 
(actie Ad Maas/Frans van Erve). 
 

11. Brief RAWP begroting 2021 
De brief RAWP begroting 2021 wordt besproken.  
 
Wethouder Zwarts licht toe dat de tekorten in het sociaal domein oplopen. Naast de tekorten die 
door corona zijn ontstaan, moeten ook bezuinigingen binnen de gemeente worden doorgevoerd. 
Hierdoor ontstaat een gat in de begroting voor volgend jaar. Door diverse gemeenten is hierover een 
brandbrief gestuurd naar het Rijk.  
 
Afgesproken wordt dat als de leden van de Cliëntenraad signalen waarnemen door corona/ 
bezuinigingen ze dit met wethouder Zwarts bespreken tijdens de komende overlegvergaderingen 
(actie Cliëntenraad). 
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12. Eventueel nog aanvullende punten vanuit de gemeente 
Fair Care 
Fair Care, samenwerking met Actief zorg, werkt nu heel goed (aldus Adriana Delmé die bij Actief zorg 
werkt). Fair care werkt met blokchain technologie, licht wethouder Zwarts toe. 
 
Aanvullende punten vanuit gemeente 
Cees Willemen vraagt om voortaan vooraf de punten vanuit de gemeente op de agenda te zetten, 
zodat de cliëntenraad deze in hun vooroverleg ter voorbereiding kan behandelen (actie Wieteke van 
Caem). 
 

13. Rondvraag en sluiting 
Lies Smeekens geeft aan dat ze het jammer vindt dat ZZP-ers hbh niet worden gescreend.  
Opmerking: omdat dit onderwerp niet gerelateerd is aan participatie hoort het eigenlijk niet in dit 
overleg thuis, maar gezien wethouder Zwarts WMO in portefeuille heeft, heeft ze wel geantwoord. 
 
Edward Jansen vraagt aandacht voor het onderwerp Nederlandse taal in relatie tot AZC. Hier wordt 
kort op ingegaan in relatie tot het project inburgering. 
 
Ad Maas informeert naar de stand van zaken met betrekking tot zorgklik. Zorgklik is bedoeld als je 
een vraag hebt over zorg: waar je moet zijn voor welke zorg. De informatie die op zorgklik staat, is 
niet altijd toereikend. Het is nog niet duidelijk of zorgklik voldoet aan de verwachtingen. Dit wordt 
nog geëvalueerd.  
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
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Geactualiseerde actielijst vergadering Cliëntenraad met wethouder Zwarts 

Nr.  Datum  Acties  Actie door  

2. 18-11-2019 Verslag vergadering Cliëntenraad met 
wethouder binnen drie weken delen 
met leden Cliëntenraad 

Wieteke van Caem 

2. 02-07-2020 Vergaderschema 2021 opstellen en 
aan Cliëntenraad voorleggen in 
vergadering op 17-09-2020 

Wieteke van Caem 

4. 18-11-2019 Agendapunt SAP agenderen voor 
vergadering op 17-09-2020 + casus 
neutraliseren 

Edward Jansen 

4.  18-11-2019 Agenda commissie Samenleving 
doorsturen naar Cees Willemen 
(maandelijks m.u.v. zomerreces) 

Wieteke van Caem 

5. 18-11-2019 Uitzoeken procedure aanvragen 
warme maaltijd, zodat dit in 
vergadering op 17-09-2020 kan 
worden besproken 

Frans van Erve 

6. 18-11-2019 Gérard van Lisdonk in contact brengen 
met de afdeling communicatie van de 
gemeente i.v.m. aanpassing website 
Cliëntenraad 

Wethouder Zwarts 

7. 02-07-2020 Aangeven op stappenplan 
armoedebeleid wat wel/niet is 
afgewerkt en terugkoppeling naar 
leden Cliëntenraad vóór vergadering 
op 17-09-2020 

Wethouder Zwarts 

8. 02-07-2020 Protocol verdringing werken zonder 
loon: vraag Cliëntenraad analyseren 
ter bespreking in vergadering op  
17-09-2020 

Frans van Erve 

9. 02-07-2020 Mieke de Kroon vragen om lokale 
project invoering nieuwe wet 
inburgering toe te lichten in 
vergadering Cliëntenraad 

Wethouder Zwarts 

9. 02-07-2020 Aan Mieke de Kroon vragen notitie 
RAWP mee te nemen in proces 
invoering nieuwe wet inburgering 

Cliëntenraad 

10. 02-07-2020 Presentatie (incl. casus) door Frans 
van Erve over Maatpactproject aan 
Cliëntenraad in apart te plannen 
overleg 

Frans van Erve/Ad 
Maas 

11. 02-07-2020 Melden signalen aan wethouder 
Zwarts ontstaan door corona/ 
bezuinigingen 

Cliëntenraad 

12. 02-07-2020 Aanvullende punten gemeente vooraf 
op agenda overlegvergadering 
plaatsen t.b.v. vooroverleg 
Cliëntenraad 

Wieteke van Caem 

 
 
 
 


