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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 07-06-2011 
 

Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Margo van Beelen (MvB), Huub 

Theunissen (HT), Gé Simons (GS), Clemens van Breukelen (CvB). 

Afwezig: Ton Hegger (TH), Marij van Leipsig (MvL), Piet van Rooij (PvR). 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 

 

Mail Hubert Wijnandts 6-06-2011: Geen capaciteit voor het leveren 

van een notulist gezien de recente interne ontwikkelingen. AH maakt 

de notulen van deze vergadering, in september wil MvB misschien 

notulen gaan maken. MvB overlegt met haar begeleider. 

 

De coalitie in Venlo staat op scherp. 

 

WAA is uitzendbureau Vindt begonnen. 

 

Begroting is niet goedgekeurd 

 

MvB hoeft geen reiskosten meer te declareren want zij heeft nu een 

pas van Veolia. 

 

Vergadering 17 mei is vervallen 

 

 Ingekomen post:geen 

 Uitgaande post: Brief vergoedingen 20-04 

                           Uitnodiging CvB 19-04                            

AH maakt 

notulen 

 

MvB vraagt 

begeleider 

voor 

ondersteuning 

maken 

notulen 

september 

 

3.Notulen 19 april 

2011.  

 

3. De huidige stand van zaken rond de verordening is niet bekend.  

Wanneer CvB aanwezig is zullen we dit ook aan hem vragen. Wij 

hadden ook graag reactie van de gemeenten gekregen wat zij gedaan 

hebben met ons advies over de verordening wachtlijstbeheer. Ook 

vragen wij ons af hoe het contact verloopt tussen de gemeenten en de 

WAA. Wordt WAA geïnformeerd over de stand van zaken bij de 

cliëntenraad? 

              

4. Huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de raad, een kopie 

hiervan gaat naar de gemeenten. 

 

8. MvB heeft een cd gemaakt met afbeeldingen van het logo GS kijkt 

hiernaar. AH heeft plaatsnamen logo aangepast aan huidige 

gemeenten. 

 

Notulen worden goedgekeurd door de raadsleden. 

AH vraagt 

reactie 

wachtlijst 

verordening 

bij de beleids-

medewerkers.  

 

AH stuurt hh 

naar 

gemeenten.  
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Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

4. 13:30 Clemens 

van Breukelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Wachtlijst- 

verordening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) bestuursakkoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 13:30 schuift CvB aan om uitleg te geven over het Wsw beleid in 

de gemeenten. De onderwerpen zijn: 

a) De urenvergoeding van WAA (zie punt 5 notulen) 

b) Wachtlijstverordening 

c) Bestuursakkoord 

d) Val coalitie Venlo 

 

CvB stelt zich voor als manager bestuur en beleidsondersteuning. Hij 

is de brug tussen de gemeenten en WAA en ook lid van het 

directieteam. 

 

De status van de verordening wachtlijstbeheer ligt bij de gemeenten. 

Vanuit WAA is ook invloed uitgeoefend op deze verordening. Het 

advies 80/20 is overgenomen en is 15 mei in de gemeenteraad van 

Venlo behandeld. Er wordt al gehandeld volgens het concept 

wachtlijstbeheer. Er kunnen naar verwachting niet of nauwelijks  

plaatsingen vanuit de wachtlijst plaatsvinden vanuit Beesel en Bergen. 

Waarschijnlijk nog 1 vanuit Venlo. Er komen dit jaar dus weinig 

plaatsen beschikbaar.  

De toepasbaarheid van de verordening in de praktijk is niet altijd even 

eenvoudig. Gedacht wordt in subsidie-eenheden en niet in personen, 

elke maand veranderd de plaatsingsruimte. Procentueel denken is 

daarom moeilijk.  

AH vraagt zich af hoe de verantwoording plaatsvindt voor de 

invulling van de verordening, waar is het toetsingsmoment? CvB geeft 

aan dat hij vooraf verantwoording aflegt aan de beleidsmedewerkers 

over zijn voorstel plaatsingsbeleid. Het belang van de mensen staat 

hierbij voorop. De plaatsingsruimte is in 2011 sterk verminderd. 

Daarnaast moeten verhuizing, overlijden en uitstroom meegenomen 

worden in de berekeningen. Er is geen ruimte voor veel risico. 

CvB zegt met de wijziging in het doelgroepenbeleid er een andere 

manier van verantwoorden nodig is en zegt dat hij nu een jaarlijkse 

verantwoording af zal gaan leggen gekoppeld aan de verordening. 

HT voegt toe dat er veel zal veranderen met betrekking tot de 

wachtlijst naar aanleiding van de Wet werken naar vermogen. De 

vraag is dan ook hoe dit alles zich zal gaan vertalen na 2013 

 

Op 6 juni is er een overleg geweest met de staatssecretaris over het 

bestuursakkoord. Venlo is tegen het deel van dit akkoord dat gaat over 

de Wsw. Dit akkoord staat overigens los van de ontwikkelingen over 

de Wet werken naar vermogen. CvB geeft een persoonlijke mening 

dat de staatssecretaris oogkleppen gedrag vertoont. Loondispensatie is 

niet de oplossing. Werkgevers willen graag flexibel blijven, dat 

betekent dat ook de Wsw flexibel moet worden, daarom is er in Venlo 

ook ingezet op het uitzendbureau Vindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CvB maakt 

eind 2011 

eind-

rapportage 

plaatsings-

beleid 
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d) val coalitie 

 

 

Wsw is een instituut geworden waar de arbeidsvoorwaarden over het 

algemeen te hoog zijn. Flexibel werken is voor Wsw-medewerkers 

ook vaak nog een cultuurdrempel. de cao staat flexibiliteit niet toe. 

Daarnaast is het belangrijk om de werkgever niet te belasten met 

administratieve rompslomp, het proces voor het in dienst stellen van 

een Wsw’er moet eenvoudiger en de begeleiding moet voldoende zijn. 

We willen graag passend werk kunnen bieden, de vraag is wel hoe we 

met minder mensen dezelfde kwaliteit kunnen bieden. Zo is de 

geplande uitstroom ook nadelig voor de nieuwe werknemers. Er moet 

namelijk een goede menging zijn tussen “rijp en groen”, met andere 

woorden tussen ervaren krachten en beginnende werknemers anders 

kun je haast geen organisatie zijn waar mensontwikkeling voorop staat 

en waarbij tevens de markt goed wordt bediend. De veranderingen in 

de kenmerken van de doelgroep moet zich ook vertalen in de 

werkvoorziening. Marktgroei kan komen van joint venture, het 

uitzendbureau en detachering. 

Bezuinigingen op schoonmaak en kortingen op de landelijke subsidie 

ten behoeve van de Wsw maakt alles er niet eenvoudiger op. Door 

deze kortingen gaan bijvoorbeeld ook de participatiebanen stoppen in 

Venlo.  

 

CvB geeft aan dat in de universele rechten van de mens staat dat 

iedereen recht heeft op werk. Dit moet een aandachtspunt blijven in 

alle onderhandelingen bij de lokale of landelijke overheid. 

 

Er is een dreiging voor de val van de coalitie over de bouw op het 

kazerneterrein. Een wisseling zou behoorlijke gevolgen kunnen 

hebben voor het Wsw-beleid omdat de koers die nu gevaren wordt 

door een ander misschien anders ingevuld kan gaan worden. 

Laatste nieuws: 10-06 lijmpoging is succesvol geweest 

http://www.omroepvenlo.nl/nieuws/12182/ 

Tot slot geeft CvB nog een toelichting op vraag 109 uit het vraag en 

antwoordstuk dat aan de raadleden is toegezonden. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werken-naar-vermogen-

wwnv/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2011/05/17/antwoorden-op-kamervragen-

wet-werken-naar-vermogen.html 

 

Kan de regering toelichten hoe een financiële prikkel het werk meer 

lonend maakt voor mensen met een arbeidsbeperking? 

De loonwaarde is bepalend voor het basisinkomen. Dit basisinkomen 

wordt aangevuld met een berekening over het verschil tussen dat wat 

iemand als uitkeringsgeld zou ontvangen en het Wettelijk 

minimumloon (WML). Dit betekent dat als de loonwaarde omhoog 

gaat ook het loon omhoog gaat, echter nooit meer dan het WML. 

Iemand kan volgens de huidige plannen maximaal 9 jaar onder het 

WML werken. De loonwaarde wordt betaald door de werkgever, het 

aanvullende deel door de gemeenten. De vraag is: als je niet 

uitkeringsgerechtigd bent wie dan je aanvulling betaald. 

http://www.omroepvenlo.nl/nieuws/12182/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werken-naar-vermogen-wwnv/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/05/17/antwoorden-op-kamervragen-wet-werken-naar-vermogen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werken-naar-vermogen-wwnv/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/05/17/antwoorden-op-kamervragen-wet-werken-naar-vermogen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werken-naar-vermogen-wwnv/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/05/17/antwoorden-op-kamervragen-wet-werken-naar-vermogen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werken-naar-vermogen-wwnv/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/05/17/antwoorden-op-kamervragen-wet-werken-naar-vermogen.html
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Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

1. 5. Werkafspraken 

cliëntenraad/ 

uren vergoeding 

WAA 

2.  

Uitleg CvB: 

De cliëntenraad is een adviesorgaan van de gemeenten. Het bedrijf 

WAA heeft in die zin geen direct belang bij de cliëntenraad. De 

deelname aan de cliëntenraad is op vrijwillige basis. WAA wil 

faciliteren voor mensen die onder haar leiding werken maar wel 

binnen grenzen. Er worden daarom 10 roosteruren per jaar 

beschikbaar gesteld aan werknemers van de WAA die besteed kunnen 

worden aan deelname cliëntenraad voor zover het bijeenkomsten 

betreft die onder de roostertijd plaatsvinden. Dit is ook vastgelegd in 

een notitie die CvB door zal sturen naar AH. 

 

CvB stuurt 

notitie aan 

AH 

(ontvangen 

07-06) 

6. Interne zaken Huishoudelijk reglement is goedgekeurd. 

Werkplan wordt verplaatst naar 13 september 

Begroting is niet goedgekeurd. (zie ook punt 2 mededelingen) 

 

Kosten van het maken van de notulen moeten nog wel besproken 

worden met de gemeenten omdat zij hier in principe in zouden 

voorzien. 

 

GS twijfelt over verder deelname aan cliëntenraad ivm tijdsgebrek. 

Hij geeft hier in september uitsluitsel over. 

 

Doel van de voorzitter is om dit jaar een duidelijk werkstructuur neer 

te zetten. Met de veranderingen (landelijk en lokaal) is het voor de 

cliëntenraad belangrijk goed op de hoogte te zijn. De vergadering in 

september staat dan ook in het kader van deskundigheidsbevordering. 

Dan zal ook meer bekend zijn over het bestuursakkoord. 

 

AH neemt 

contact op 

met 

gemeenten 

mbt kosten 

notulen. 

 

Werkplan op 

de agenda van 

13-09 

 

GS neemt in 

september 

beslissing 

deelname 

raad. 

7. Rondvraag 

 

Geen punten  

8. Sluiting 15:30 

 

Volgende vergadering 13 september 2011, staat in het kader van 

deskundigheidsbevordering en het werkplan.  

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst. 

Fijne vakantie! 

 

 

 

Notulen goedgekeurd op …-…..- 2011 

 

  

Voorzitter     

Anita Hütten     


