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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 04-06-2013 
 

Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH),  

Piet van Rooij (PvR), Adbelkader Tacheu (AT), Thomas Sanders 

(TS), Tamara Steeghs (TSt), , Huub Theunissen (HT) 

Gasten: Thea Theunissen (TT), Peter van Dijk (PvD) 

Afwezig met afmelding: Erik Meijers (EM), Peter Rayer (PR),  

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.  

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
 Cliëntenraadsleden geven aan dat alle betalingen nu voldaan  

zijn. 

 Marij van Leipsig heeft zich afgemeld voor de cliëntenraad. 

KH zorgt voor een bloemetje voor haar inzet de afgelopen 

jaren. 

 AH stuurt een nieuwe adressenlijst. Samira Ziani zal wegens 

haar gezondheid ook niet meer aanwezig zijn als 

cliëntenraadslid. 

 De heer Jan Schuurmans van het CDA heeft zich via de 

cliëntenraad aangemeld voor de bijeenkomst op 11 juni 

 De meeste aanmeldingen zijn bij Wim Strolenberg 

aangekomen via de griffiers 

 Update landelijke situatie: de geplande 35 werkbedrijven 

worden netwerkorganisaties (interview Binnenlandsbestuur 

met Jetta Klijnsma). Er komt "dus geen compleet nieuwe 

infrastructuur". De Participatiewet moet voor het kerstreces 

geschreven zijn. In juni komt de contourenbrief over de inhoud 

van deze wet. 

 

AH stuurt 

nieuwe 

adressenlijst 

*04-06-2013 

 

PvR stuurt 

AH zijn 06 

nummer 

*04-06-2013 

4.Notulen 25 april/ 

7 mei 2013 

 

Notulen worden goedgekeurd 

 

 

5. Generale 

repetitie 

kennismaking 

gemeenteraden 11 

juni 

 

 AH geeft aan dat het handig is om een inschrijflijst te maken 

voor 11 juni zodat gemeenteraadsleden als zij dat willen 

rechtstreeks berichten van ons kunnen ontvangen. 

 KH is met vakantie 11 juni 

 Benoemen: Vragen graag na de presentatie 

 Wethouder Testroote opent de bijeenkomst met een korte 

welkomsboodschap 

 De bijeenkomst vindt plaats in de parterre van het 

stadhuis te Venlo, Markt 2. 

 Cliëntenraadsleden ontmoeten elkaar om 19:15 

voor het stadhuis. 
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 PROGRAMMA 

19.30 uur:            Ontvangst met koffie/thee 

20.00 uur:            Start inhoudelijk programma: 

 

* Welkomstwoord wethouder Testroote 

* Cliëntenraad Wsw stelt zich voor 

* Wat is Cliëntenparticipatie/Gemeenten 

* Visie op gemeentelijk inclusief beleid 

* Wat betekent werken in de Wsw in de praktijk 

* Hoe kan het ook 

 

21.30 uur:            Vragenronde 

22.00 uur:            Afronding + napraten met borrel 

22.30 uur:            Einde bijeenkomst 

 

TS en AH verwerken alle opmerkingen van vandaag in de presentatie. 

 

AH dankt TS, TSt en PvD voor hun bijdrage en harde werk. 

Complimenten van ons allemaal hiervoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS en AH 

passen 

presentatie 

aan. 

6. Rondvraag  PvD geeft aan dat de hele OR aanwezig zal zijn op 11 juni. 

 

HT zegt dat het mogelijk is om bij het Valuascollege te parkeren op 

11 juni. 

 

 

9. Sluiting 15:30 

 

Juli en augustus is vakantie.  

 

Volgende vergadering is op 3 september 2013 van 13:00 tot 15:30  

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar 

komst.  

 

 

  

                                          *=afgehandeld 

 

 

Notulen goedgekeurd op 03-09- 2013 

Voorzitter Anita Hütten     

 

 

 

 


