Verslag overlegvergadering Cliëntenraad met wethouder Zwarts d.d. woensdag 3 maart 2021
Aanwezig:

wethouder Zwarts (voorzitter), Ad Maas, Cees Willemen, Edward Jansen,
Frans van Erve, Lies Smeekens, Gérard van Lisdonk, Anja van Loon (notulist)

Afwezig:

Diana Delmé

1.

2.

Opening vergadering
Wethouder Zwarts heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
Ingekomen stukken:
 Mail Ad koplopersproject
 Maatpact
 Nieuwsbrief Imke
 Presentatie Marleen en Manon
 Burgerpeiling resultaten
 Discussie 1 adviesraad sociaal domein
 Belastingpapieren digitaal invullen
 Beleidsregels

3.

Mededelingen
Anja van Loon neemt het notuleren over van Wieteke.
Dhr. Maas zegt dat sommige documenten vrij groot zijn en moeilijk om zo te lezen. Het is
mogelijk om ze te printen, maar liever niet i.v.m. het milieu.

4.

Verslag (+ actiepuntenlijst) vorige overlegvergadering d.d. 19 november 2020
Het verslag is goedgekeurd en de actielijst is geactualiseerd.
Dhr. Maas geeft aan dat onafhankelijke cliëntenondersteuning een punt van aandacht blijft.
Het plaatsen van stukken op de website wordt nu ook ondersteund door Anton Zeeland.

5.

Stand van zaken meldpunt verdringing
Dhr. Van Erve is bezig de stukken te schrijven. Deze krijgen ze volgende week. Hij zal daarna ook
kortsluiten met de cliëntenraad.
Dhr. Maas geeft aan, dat ze al 2 beslisbomen hebben ontvangen. Hij mag de opmerkingen al
naar dhr. Van Erve sturen per mail.

6.

Monitoring nakijken
Vanavond is er een presentatie monitor sociaal domein. Het is een digitale sessie met de raad.
Proberen het Sociaal Domein te monitoren en te kijken wat het oplevert. De basis is
burgerpeiling. Het is een verplicht onderzoek binnen jeugd en wmo.
Op de site: https://www.waarstaatjegemeente.nl/ kun je kijken en vergelijken met andere
gemeenten.
Dhr. Maas geeft aan dat de bijstand in de dalende lijn was voor corona. Wat is de stand nu?
Wethouder Zwarts geeft aan dat het redelijk stabiel is, maar dat er in 2021 wel een toestroom in
de bijstand wordt verwacht. Op dit moment is het nog lager dan in 2019.
Dhr. Maas geeft aan, dat er een stijging is van 20% bij de Voedselbank. Dat is minder goed
nieuws. Het aantal personen waar bijzondere bijstand voor is betaald is gestegen. Liesbeth Kox
heeft aangeboden een toelichting te geven aan de cliëntenraad. Hier maken ze graag gebruik
van.

De monitoring wordt dit jaar uitgerold en is ook te volgen via de commissie samenleving en de
raadsvergaderingen.
7.

Onafhankelijke cliëntondersteuning participatie
Dhr. Maas geeft aan dat er in de groep inkomen en schulden goede ontwikkelingen zijn. De
vacatures voor onafhankelijke cliëntondersteuners staan open en er zijn al 8 aanmeldingen.
Dhr. Van Erve geeft aan, dat het project goed op dreef komt en dat er een 1e update is geweest.
Er is een schema verstuurd naar de leden.
In april starten de nieuwe ondersteuners met de opleiding via opleidingsinstituut de Vonk. Hier
leren ze hoe ze armoede kunnen herkennen, welke vragen ze moeten stellen.
Dhr. Maas heeft niet gereageerd op de vacature, omdat men dat zou kunnen zien als
belangverstrengeling gezien zijn rol als voorzitter van de cliëntenraad.

8.

Regionaal advieswerk participatie
Dhr. Maas geeft aan, dat er af en toe rapporten vanuit de gemeente Tilburg komen.
Bijvoorbeeld het vertrouwensexperiment in Tilburg. Vertrouwen en hulp contact zijn
belangrijker dan sancties.
Ze zijn in Tilburg bezig met een uitgebreider project met ook economie en arbeidsmarkt.
Het verzoek is om de agenda vanuit Tilburg naar ons door te sturen.

9.

Vroegsignalering: is dit aangekondigd? Hoe worden bewoners hierover in kennis gesteld.
Per 1 januari 2021 is het voor de gemeente verplicht om in een vroeg stadium signalering in
schulden te krijgen. Dit is ingeregeld en iemand voor aangesteld.
Als iemand geholpen wil worden, dan kan deze kijken hoe ze het beste geholpen kunnen
worden.
Ze gaan X aantal mensen per maand benaderen, nu via telefoon. De meldingen komen uit een
geautomatiseerd systeem vanuit zorgverzekeraars, Leystromen, water, elektra (nog geen
postorder of telecom). Meldingen over mensen, die in de problemen zouden kunnen komen. Die
gaan we benaderen. Het is geheel vrijwillig of mensen daaraan willen meewerken.
Dit is gecommuniceerd op de website, in het weekblad, bij het Dorpsteam, ISBW en budgetcafé.
Dhr. Maas vindt het een goed initiatief, maar benadrukt dat ook postorderbedrijven en
telecombedrijven hierbij zouden moeten zitten.
Mevr. Smeekens geeft aan, dat inwoners niets meer te zeggen hebben. Ze is bang dat de
overheid alles overneemt.
Wethouder Zwarts denkt, dat mensen zich schamen voor hun problemen en dat dit dus een
handreiking is.
Mevr. Smeekens zegt, dat we de kern van het probleem zouden moeten aanpakken. Een
voedselbank werkt, maar is niet de oplossing (zou tijdelijk moeten zijn).

10. Beleidskader sociaal domein
Er zijn aanpassingen die ook bij adviesraad sociaal domein liggen. Dhr. Maas geeft aan, dat het
een bezuiniging lijkt omdat er niet voldoende rijksmiddelen zijn.
Er zijn toch coronamiddelen beschikbaar ook voor gemeenten. Is daar misschien een oplossing
om het financieel op te lossen? Dit zijn toch problemen die ontstaan door corona.
Is er nog ruimte in onze middelen?
Wethouder Zwarts geeft aan dat de tekorten oplopen voor wmo en beschermd wonen.
Participatie is een zorg omdat mensen uitvallen en minder mogelijkheden voor banen.
Wmo en participatie kunnen we nu nog opvangen maar volgende jaar wordt het een probleem.
Er zijn brandbrieven gestuurd naar overheid, maar nog geen positieve berichten terug.
Er is een nieuwe wet inburgering, en beschermd wonen komt er nog aan.
Er zijn wel middelen verkregen maar wethouder geen inzicht hierin, komt bij wethouder
financiën.
Dhr. Maas heeft een stuk gelezen over tozo/tonk.
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Wethouder Zwart geeft aan dat we aanbieders zouden moeten compenseren zoals
Diamantgroep.
Ook middelen projecten toekomstige ww zijn nog op te vangen. Werk naar werk project in de
regio is opgestart. Is er minder werk dan naar werk waar wel mogelijkheden zijn (andere markt).
Bij arbeidsparticipatie wordt al veel ingezet en baanbehoud.
11. Individuele studietoeslag
Dhr. Van Erve geeft aan, dat dit onderdeel uitmaakt van een wetswijziging die eraan komt.
Breed offensief, individuele studietoeslag staat nu in de verordening.
Staatssecretaris heeft gezegd dat het naar 300 euro gaat. Gilze en Rijen loopt al vooruit vanaf 1
januari tot nieuwe wet komt.
12. Actualisatie verzamelbeleidsregels Participatiewet
Dhr. Van Erve heeft een presentatie gemaakt om het duidelijk te maken. Hij laat de presentatie
zien. Hij heeft tijd nodig van de cliëntenraad om advies verder te kunnen schrijven.
Samen met de cliëntenraad de datum van 18 maart gepland en ze willen de sheets graag
ontvangen van de presentatie.
13. Wat verder ter tafel komt, volgende vergadering (wethouder Zwarts heeft overleg verlaten)
Dhr. Maas zegt, dat er bij de bijeenkomst (FNV Uitkeringsgerechtigde met kandidaat kamerleden
van de politieke partijen voor de Tweede Kamer verkieziingen) gisteren veel partijen aanwezig
waren. Veel gemeenschappelijke punten:
 Meningen van partijen die in verkiezingsprogramma staan
 Participatiewet veel veranderingen
 Verdringingstoets is nu bij de 1e kamer
 Boetefraude van tafel
 Kostendelersnorm afschaffen
 Opsporingsmethodes
 35% arbeidsongeschikt verklaring, Arbo arts zal dit nu gaan doen
 Euro 14 acties
 Werkgeversservicepunt komt er
 Veel schrijnende voorbeelden
 Middelen gemeente niet toereikend
Mevr. Smeekens geeft aan, dat ze het bij Kassa over de participatiewet hebben gehad. UWV zou
teveel salaris gerekend hebben, waardoor mensen in de problemen zijn gekomen.
14. Rondvraag en sluiting
 Boekjes participatiewet zijn nog niet binnen.
 Dhr. Willemen vraagt naar de vergoedingen. Mevr. Smeekens geeft aan, dat die uitgekeerd
zijn.
 Mevr. Smeekens vraagt of er dit jaar een opslag komt. Dhr. Van Erve geeft aan, dat dit niet bij
hem ligt, maar dat er geen opslag voorzien is.
 Hoe gaan we het regelen als de raden samengaan? Misschien op de agenda van de volgende
keer plaatsen.
Frans van Erve dankt iedereen en sluit de vergadering.
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Geactualiseerde actielijst vergadering Cliëntenraad met wethouder Zwarts
Nr.
Datum
Acties
1
03-03-2021
Gevraagd advies over collegevoorstel meldpunt
verdringing. Een collegevoorstel wordt
voorbereid. Dit wordt vooraf afgestemd met de
Cliëntenraad.
2.
03-03-2021
Bijlagen op papier ontvangen, dan Anja mailen.
3.
03-03-2021
Vroegsignalering? Stand van zaken volgende
vergadering.
4
03-03-2021
Liesbeth informeren dat cliëntenraad graag
gebruik maakt van het aanbod m.b.t. toelichting
Monitoring
5
03-03-2021
Actualisatie verzamelbeleidsregels
participatiewet. Met de Cliëntenraad bespreken
op 18 maart en presentatie doorsturen.
6.
03-03-2021
Agenda regionale adviesraad sturen naar Anja

Actie door
Frans van Erve

Allen
Ariane Zwarts
Frans van Erve

Frans van Erve

Ad Maas
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