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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 08-11-2011 
 

Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Gé Simons (GS), 

Huub Theunissen (HT), Karin Hegger (KH), Margo van Beelen 

(MvB), Piet van Rooij (PvR), Thomas Sanders (TS), Ton Hegger 

(TH). Deel van de vergadering Hubert Wijnandts (HW) 

Afwezig: Marij van Leipsig (MvL) 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

AH maakt deze keer weer de notulen. Zij zal de kosten hiervan apart 

op de factuur vermelden omdat de gemeenten begin dit jaar 

aangegeven hebben dat zij voor een notulist zorg zouden dragen. Wij 

gaan er vanuit dat de kosten niet van het budget van de cliëntenraad af 

gaan. 

 

AH maakt 

notulen 

 

2. Mededelingen/ 

post 

De heer Thomas Sanders is aanwezig bij de vergadering. Hij is het 

nieuwe raadslid van de cliëntenraad vanuit de gemeente Bergen. De 

heer Sanders werkt bij de WAA als tijdelijk teamleider instroom. 

De nieuwe adressenlijst zal naar de raadsleden verstuurd worden. 

 

AH heeft de “sociale alliantiedag” bijgewoond op 4 november in 

Roermond. Hoofdthema was het verdwijnen van solidariteit en dat de 

zwakste schouders de meeste lasten dragen. Tegenwoordig wordt het 

meest gesproken over sluitende begrotingen en niet over mensen. De 

nadruk werd dan ook gelegd op kleine locale en sociale initiatieven. In 

de middag had AH aangeschoven bij de werkgroep “Het lokale 

vermogen in de Wwnv”, waar sprekers Ans Pelzer van de FNV en Pie 

van Weersch de nadruk legden op het feit dan mensen zelf ook aan het 

woord moeten komen. Het is lastig om in de media aandacht te krijgen 

voor de veranderingen in de sociale werkvoorziening. Een verslag van 

deze dag zal door de Alliantie gemaakt worden. Voor meer informatie: 

www.socialealliantie.nl en www.laatzenietvallen.nl 

 

Stichting CliP geeft een cursus op 29 november 2011 over 

veranderingen in de sociale zekerheid. De kosten zijn €150,- per 

deelnemer. 

 

Begin 2010 is een initiatief groep ontstaan om een landelijke 

vereniging op te zetten voor inspraak in de Wsw. Het initiatief heeft 

de naam Vereniging Mobility. Het is mogelijk als Wsw-raad lid te 

worden van de vereniging. Kosten zijn €250,- per jaar. Een kopie van 

de brief wordt naar alle raadsleden verstuurd. 

 

AH stuurt 

nieuwe 

adressenlijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH stuurt 

kopie 

uitnodiging 

lidmaatschap 

VM 

 

http://www.socialealliantie.nl/
http://www.laatzenietvallen.nl/
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Op zaterdag 10 december is er een manifestatie in de Brabanthallen 

(congrescentrum 1931) in Den Bosch. De manifestatie wordt 

georganiseerd om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale 

werkvoorziening, jonggehandicapten, bijstandsuitkeringen, passend 

onderwijs etc. Tijd: van 13:00 tot 16:00 uur. 

 

We hebben van HT informatie gekregen over de overbruggingsbanen 

en de veranderingen daarover in Venlo. 

 

Gemeente Bergen krijgt binnenkort een nieuwe beleidsmedewerker en 

zal voor ons contactpersoon worden in plaats van de heer Kropman.  

 

AH vraagt aan MvL of zij de inlogcode voor het e-mailadres van de 

raad kan krijgen. 

 

De heer Gé Simons neemt vandaag helaas afscheid van de 

cliëntenraad. Wij danken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren! 

 

MvB geeft aan dat zij waarschijnlijk begin volgend jaar ook zal 

stoppen als raadslid van de cliëntenraad Wsw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH neemt 

contact op 

met MvL 

 

 

3.Notulen 11 

oktober 2011.  

 

Notulen worden goedgekeurd door de raadsleden.  

4. Informatie 

voorziening vanuit 

de gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubert Wijnandts sluit om 13:45 aan bij de vergadering.  

Nog steeds heeft niet iedereen zijn of haar vergoedingen voor het 

deelnemen aan de cliëntenraad binnen. HW kijkt dit na voor 2010 en 

2011 en maakt de achterstallige vergoedingen zo snel mogelijk over. 

 

Wij geven aan HW aan dat wij nog niets gehoord hebben over wat er 

met ons advies over de wachtlijst gedaan is. HW zegt dat dit goed 

ontvangen is en stuurt ons de nieuwe verordening toe. AH geeft aan 

dat het de bedoeling is dat de raad na het uitbrengen van een advies 

schriftelijk op de hoogte gesteld moet worden. HW geeft aan hier in 

het vervolg gehoor aan te geven en ook andere relevante stukken tijdig 

te versturen. 

 

HW geeft wat extra toelichting op de stand van zaken binnen de 

gemeente Venlo over de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv). 

De gemeente weet nog niet hoe zij om zal gaan met 

cliëntenparticipatie, waarschijnlijk komt er één grote raad vanaf 2013 

die zich bezig houdt met sociaal beleid. Vooralsnog blijft de 

Cliëntenraad het inspraak orgaan over de Wsw en de Wwnv. 

 

Sinds kort zijn er binnen de gemeente werkgroepen opgericht die zich 

bezig houden met de Wwnv en de ideeën van commissie Westerlaken. 

AH vraag of HW de cliëntenraad onder de aandacht wil brengen bij 

deze werkgroepen. De cliëntenraad wordt graag betrokken in alle 

nieuwe lokale ontwikkelingen. 

HW maakt 

vergoedingen 

raadsleden 

over. 

 

HW stuurt de 

verordening + 

presentatie 

van het advies 

naar de 

cliëntenraad. 

 

HW stuurt 

tijdig 

relevante 

stukken over 

de Wsw of 

Wwnv 

 

HW geeft 

contact-

gegevens van 

cliëntenraad 

door aan de 

werkgroepen. 



Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen 
 

Notulen van 08-11-2011, Wsw- cliëntenraad Venlo Beesel Bergen 3 

5. Nieuwe leden 

 

Zoals gezegd in de notulen van 11-10 zijn we opzoek naar 6 nieuwe 

leden, twee daarvan kunnen komen vanuit een belangenorganisatie en 

4 vanuit de Wsw of wachtlijst. Met de komst van TS zijn er nog 3 

plaatsten die gevuld kunnen worden vanuit de gemeenten Venlo of 

Beesel.  

 

HW geeft aan dat een persoonlijke oproep aan mensen met een Wsw-

indicatie om deel te nemen aan de cliëntenraad Wsw zou betekenen 

dat er 900 personen aangeschreven zouden moeten worden. Dit is 

volgens HW niet haalbaar. Wel kan de gemeenten een oproep 

plaatsten in huis aan huis bladen, en de gemeentelijke pagina. Hij 

vraagt de cliëntenraad een tekst op te stellen. 

 

TH geeft aan dat er misschien ook een oproep geplaatst kan worden in 

de Actua van WAA. HT gaat dit navragen. Er wordt ook geopperd om 

via mail een oproep te plaatsten. TS zegt dat dit valt onder spam en 

dat dit niet mag. 

 

De uiteindelijke selectie van wie er in de raad plaatsneemt biedt 

ruimte voor discussie. PvR geeft aan dat iemand specifieke kennis 

moet hebben van de Wsw. HT zegt dat het gevoel erbij betrokken 

moet worden. Iemand van de werkvloer kan dit gevoel het best 

vertolken. KH geeft aan dat we afhankelijk zijn van de aanmeldingen. 

TS geeft aan dat het niveau van iemand om het komende jaar mee te 

draaien ook van belang is. AH geeft aan dat er in 2012 veel leeswerk 

zal komen, ook zal meegedacht moeten gaan worden over wetgeving 

en de vertaling daarvan in verordeningen. 

 

De raadsleden stellen dat de wervingstekst kort en krachtig moet zijn 

we komen uit op de volgende tekst: 

 

OPROEP: De cliëntenraad Wsw van de gemeenten Venlo, Beesel en 

Bergen zoekt nieuwe raadsleden. De cliëntenraad adviseert de 

gemeenten over het sociaal beleid dat betrekking heeft op de Wet 

sociale werkvoorziening (Wsw) en in de toekomst de Wet werken 

naar vermogen (Wwnv). Kandidaten kunnen een sollicitatie sturen 

naar de Cliëntenraad Wsw, e-mailadres: wswclientenraad@live.nl , 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter mevrouw 

A.M.Th. Hütten onder telefoonnummer: 06-14650498. 

 

 

 

 

 

 

 

Allen: 

opzetten tekst 

voor 

ledenwerving 

 

 

 

HT vraagt of 

oproep 

geplaatst kan 

worden in 

Actua. 

6. Werkplan 2012 

 

Voor het werkplan 2012 stellen de raadsleden de volgende 

aandachtpunten vast: 

1. Aanstellen nieuwe leden + scholing van nieuwe leden 

2. Samenwerken met de werkgroepen van de gemeenten die gaan 

over de Wwnv en commissie Westerlaken 

3. Plannen van een kennismakingsbijeenkomst met de 

gemeenteraadsleden/ raadscommissies van Venlo, Beesel en 

Bergen. 

4. Informatie/ contactmiddag organiseren voor/met de achterban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wswclientenraad@live.nl
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Voor het plannen van deze data is het fijn als HW ons de agenda van 

de gemeenteraden toestuurt. Deze was volgens HW nu nog niet 

beschikbaar. 

 

 

Het werkplan zal dit jaar uitgewerkt worden door AH. PvR geeft aan 

dat de raadsleden dan ook een goed voorbeeld hebben voor de 

komende jaren. Zo ook met het jaarverslag van 2011. 

 

 

HW stuurt 

agenda van de 

gemeente-

raden 

 

AH stelt 

werkplan op 

en maakt 

jaarverslag 

2011 

 

7. Rondvraag Er zijn geen vragen of opmerkingen 

 

 

8. Sluiting 15:30 

 

Volgende vergadering is op 10 januari 2012 van 13:00 tot 15:30. De 

overige data zullen dan gepland worden aan de hand van de agenda 

van de gemeenteraad. Graag agenda meenemen op 10 januari. 

  

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

 

 

 

Notulen goedgekeurd op …-…..- 2011 

 

 

  

Voorzitter     

Anita Hütten     


