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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 08-05-2012 
 

Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Huub Theunissen 

(HT), Karin Hegger (KH), Marij van Leipsig (MvL), Piet van 

Rooij (PvR), Wim Strolenberg (WS)(Bergen). 

Afwezig: Thomas Sanders (TS)(zonder afmelding), Ton Hegger 

(TH). 

 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 

Mededelingen: 

• AH heeft contact gehad met Gé Simons. Hij zou eventueel 

terug willen keren in de raad maar dan moet er wel vanuit de 

WAA een hogere urenvergoeding tegenoverstaan. De 

raadsleden achten dit niet haalbaar. 

• AH heeft niets meer gehoord van de nieuwe kandidaat 

raadsleden. 

Post: 

• Stukken regionale bijeenkomsten, nieuwsbrief en kadernota 

 

 

 

 

 

 

 

3.Notulen 10 april 

2012.  

 

Voor kennisneming aangenomen  

4. 13:00 Wim 

Strolenberg stand 

van zaken WWNV 

lokaal 

 

De gemeenten gaan regionaal aan de slag met het idee van de Wet 

werken naar vermogen. Er wordt een visie ontworpen in de kadernota 

deze is nog niet openbaar en wordt nog aangepast. De nieuwsbrief is 

dat wel en het is ook de bedoeling dat deze naar buiten gebracht 

wordt. 

 

29 mei vergadert de tweede kamer over de WWNV. Volgend WS 

zullen de scherpe kanten er af gaan. Deze middag heeft WS een 

vergadering over dit onderwerp, hij zal ons morgen (9mei) een e-mail 

sturen over de inhoud van deze vergadering. De benadering zal minder 

economisch en meer humaan gericht zijn, naar verwachting. 

De CAO kan een struikelblok zijn. 

 

Schulinck en Stimulanz adviseren om niet verder te gaan met de 

WWWN op dit moment. De gemeenten zijn wel van plan om door de 

gaan met plannen "in de geest van" de WWNV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WS stuurt e-

mail inhoud 

vergadering 

(ontvangen) 
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Over twee weken komt het rapport uit van het onderzoek dat de 

gemeenten Venlo Beesel en Bergen hebben laten uitvoeren over wat 

de beste insteek is voor vernieuwingen. 

Tijdelijke dienstverbanden zullen, ook met de val van het kabinet, in 

principe niet worden verlengd. Er wordt wel gekeken wat alsnog 

haalbaar is. 

 

HT maakt zich zorgen dat in de toekomst mensen met een hoge 

intelligentie tussen de verstandelijk beperkten komen werken. Hij stelt 

dat dit geen goede ontwikkeling zal zijn. 

 

5. Presentatie 

wetsvoorstel 

werken naar 

vermogen 

De Wet werken naar vermogen is door de val van het kabinet 

controversieel verklaard. De gemeenten hebben besloten om toch door 

te gaan in de geest van deze wet, vandaar de presentatie als 

deskundigheidsbevordering. 

 

 

6. Rondvraag 

(Koffiemoment) 

MvL was aanwezig voor dit deel van de vergadering. Het gaat steeds 

beter met haar.  

 

 

7. Sluiting 15:30 

 

Volgende vergadering is op 12 juni van 13:00 tot 15:30  

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

komst. 

 

 

 

Notulen goedgekeurd op …-…..- 2011 

  

Voorzitter     

Anita Hütten     


