Verslag overlegvergadering Cliëntenraad d.d. donderdag 20 mei 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. Afmelding van
Diana Delmé.
Ingekomen stukken:
• Artikel minder bijstand als je kind 21 wordt.

3.

Mededelingen
Op 28 mei is er een ambtelijk overleg met de cliëntenraad.

4.

Verslag (+ actiepuntenlijst) vorige overlegvergadering d.d. 3 maart 2021
Verslag wordt aangepast en vastgesteld en actielijst geactualiseerd.

5.

Stand van zaken vroegsignalering
De heer Van Lisdonk vraagt wanneer schuldhulp in beeld komt bij vroegsignalering. Wethouder
Zwarts geeft aan: het staat een inwoner vrij wat deze met het signaal doet. Maar als degene
welke hulp dan ook nodig heeft dan wordt dat in gang gezet. Over een jaar wordt het traject
vroegsignalering geëvalueerd.
De heer Maas vraagt of zorgverzekeraars zijn aangesloten. Ook wordt geattendeerd dat het niet
alleen gaat om mensen in de bijstand maar om alle inwoners die om welke reden dan ook te
maken hebben met achterstand.
Wethouder Zwarts adviseert om de commissiestukken van de commissie Samenleving te volgen
op relevante onderwerpen voor de cliëntenraad zoals deze. De heer Maas geeft aan dat ze meer
binding met organisatie moeten houden vanuit cliëntenraad.
Het secretariaat zal de data van de commissievergaderingen doorsturen naar de cliëntenraad.

6.

Stand van zaken verzamelbeleidsregels
De heer Maas geeft aan dat ze een goede bijeenkomst hebben gehad met ambtelijke uitleg. De
verzamelbeleidsregels zullen door het college worden vastgesteld.

7.

Stand van zaken advies verdringing
Het advies van het college is richting de commissie, de vragen van de cliëntenraad zijn
meegenomen in het advies.

8.

Stand van zaken om te komen tot één raad
Vanuit beide raden wordt ambtelijk gewerkt aan een procesvoorstel met een externe
begeleider. Zodra dit is afgerond wordt zal aan de raden gevraagd worden in te stemmen met
dit voorstel zodat gestart kan worden met het proces om te komen tot een adviesraad.
Afgesproken is dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat maar dat het streven is om hier geen jaren
werk van te maken.

9.

Stand van zaken Monitoring
Er wordt een presentatie gegeven over hoe we als gemeente het sociaal domein willen
monitoren.

De basis is de website: Waarstaatjegemeente.nl zien. Deze is voor iedereen zichtbaar. Gevraagd
wordt om hier eens te gaan kijken en eventueel opmerkingen door te geven.
De heer Van Lisdonk vraagt of je ook kunt zien hoeveel scootmobielen er zijn aangevraagd.
Aangegeven wordt dat dit een detailnivo is die niet zichtbaar is op deze monitoring.
10. Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Brabant
Het Regionaal Moblitietsteam is enigszins bekend. Verwezen wordt naar:
www.rmtmiddenbrabant.nl. De heer Van Lisdonk vraagt of bedrijven en zzp’ers op de hoogte
zijn. Er wordt naar iedereen gebeld die bekend is vanuit de Tozo. En werkzoekenden kunnen zelf
bellen, of re-integratie medewerkers kunnen dit melden. De heer Maas is content dat er
landelijk veel gedaan wordt en voor iedereen beschikbaar is en niet alleen voor mensen die door
corona hun werk verloren hebben.
11. Art.213a onderzoek naar de effectiviteit van re-integratievoorzieningen
Dit onderzoek wordt doorgestuurd. Het komt aan de orde in de volgende commissie
Samenleving. Wethouder geeft aan dat dit interessant is voor de cliëntenraad. In de volgende
vergadering zullen we het rapport agenderen.
Wethouder Zwarts geeft een toelichting over de aanbevelingen en conclusies.
12. Wat verder ter tafel komt, volgende vergadering
De heer Janssen heeft een artikel gelezen met betrekking tot het verhogen van de leeftijd van 21
naar 27 jaar willen verhogen inzake de kostendelersnorm. Aangegeven wordt dat dit vooralsnog
een landelijke discussie is. Als dit leidt tot (wettelijke-) wijzigingen dan zullen we uiteraard
hierop aansluiten.
13. Rondvraag en sluiting
De heer Maas vraagt of er zich al cliëntondersteuners (meedenkers) hebben aangemeld. De
uitvraag loopt momenteel.
Tot slot wordt aangegeven dat voor degene die in de toekomst digitaal wil aansluiten dat
mogelijk zal zijn.
Wethouder Zwarts dankt iedereen voor hun prettige bijdrage en sluit de vergadering.
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Geactualiseerde actielijst vergadering Cliëntenraad
Nr.
Datum
Acties
1.
20-05-201
De data voor de commissievergaderingen door
naar de cliëntenraad
2.
20-05-2021
Vragen inzake leeftijd bijstand formuleren en
sturen naar Frans van Erve.
3.
20-05-2021
Presentatie monitoring doorsturen
4
20-05-2021
Stand van zaken 1 raad op volgende agenda
met voorstel voor het proces.
5
20-05-2021
Art.213a onderzoek naar de effectiviteit van reintegratievoorzieningen agenderen en
presentatie versturen.

Actie door
Anja
Cliëntenraad
Secretariaat
Frans van Erve
Frans van Erve
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