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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 10-01-2012 
 

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

(HT), Margo van Beelen (MvB), Piet van Rooij (PvR). 

Afwezig: Karin Hegger (KH)(met afmelding), Marij van Leipsig 

(MvL) (met afmelding), Thomas Sanders (TS) (met afmelding), 

Ton Hegger (TH) (zonder afmelding). 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en wenst iedereen 

het beste in 2012. Dat het voor de cliëntenraad een goed jaar mag 

worden. AH maakt de notulen.  

AH maakt 

notulen 

 

2. Mededelingen/ 

post 

Mededelingen: 

 AH geeft aan dat het verstandig is een vicevoorzitter te kiezen 

en een rooster van aftreden te bepalen. Dit punt schuiven we 

door naar de volgende vergadering omdat nu te weinig leden 

aanwezig zijn. 

 AH heeft als contactadres en voor ondertekening van de e-

mails haar adres opgegeven en vraagt of, zolang er geen 

secretaris is, de cliëntenraad hiermee akkoord gaat. De 

aanwezige leden stemmen in. 

 Er is een verzoek gekomen bij AH van de voorzitter van de 

Wsw-raad Eindhoven om gezamenlijk een voorbeeld 

verordening op te stellen ivm de toekomstige Wwnv. PvR 

stuurt de concept verordening Wmo door aan AH. Wordt 

vervolgd. 

 MvL heeft aangegeven dat, als de raad dat wenst, zij haar 

plaats op wil geven voor een nieuw lid. De aanwezigen geven 

aan dat zij geen enkele noodzaak zien dat MvL stopt met 

deelname aan de cliëntenraad, tenzij zij dat om andere redenen 

zelf graag wil. MvL is van harte welkom wanneer zij wil. AH 

neemt contact met haar op. 

 Hubert Wijnandts (HW) geeft aan dat de betalingen onderweg 

moeten zijn. Graag een bericht naar AH als deze ontvangen 

zijn. 

 HW geeft aan dat hij de contactgegevens van de cliëntenraad 

door zal geven aan de adviesgroep Wet werken naar vermogen 

van de gemeenten. 

 Keuze om lid te worden van de landelijke vereniging voor 

Wsw-raden wordt doorgeschoven naar de volgende 

vergadering. 

 Er zijn nog geen reacties gekomen op de oproep voor leden. 

 Er is een nieuw waarnemend burgemeester van Bergen. De 

heer Majoor. 

 

Kiezen 

vicevoorzitter 

voor volgende 

vergadering 

 

 

 

 

PvR stuur 

concept 

verordening 

Wmo aan AH 

 

 

AH neemt 

contact op 

met MvL 

 

 

Allen bericht 

AH als 

betalingen 

ontvangen 

zijn. 

 

HW contact-

gegevens 

doorsturen 

aan 

adviesgroep 

Wwnv 
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Ingekomen stukken: 

 Mail de heer C. van Breukelen voor oproep leden 

 Er is een digitaal boekje uit op participatiegebied kosten €9,95. 

AH zal voor de cliëntenraad dit boekje aanschaffen. 

 Er is een website met informatie over de Wsw: 

www.wswland.nl 

 Op 29 maart houdt de LCR een bijeenkomst. Hiervoor kan 

ingeschreven worden. Kosten €25,- pp. AH zal hier aanwezig 

zijn. 

 

 

 

AH schaft 

boekje aan 

 

 

AH stuurt 

mail door aan 

leden 

 

3.Notulen 08 

november 2011.  

 

Notulen worden goedgekeurd door de raadsleden.  

4. Afscheid MvB Margo neemt vandaag afscheid van de cliëntenraad en trakteert ons op 

bonbons. Wij danken Margo hartelijk voor haar inzet de afgelopen 

jaren en wensen haar veel succes in haar toekomst. MvB geeft aan al 

haar stukken doorgestuurd te hebben naar TS. PvR geeft aan dat hij 

het jammer vindt dat Margo gaat, zij is altijd een kritisch lid geweest. 

MvB geeft aan geen mail meer te willen ontvangen. 

AH haalt 

MvB uit de 

mailinglijst. 

5. Nieuwe leden Op 14 december 2011 is er een oproep voor nieuwe leden geplaatst in 

De Trompetter/E3 journaal. MvB heeft het originele stuk aan AH 

gegeven. Ook de heer Van Breukelen heeft de oproep bekend gemaakt 

binnen de WAA. Helaas zijn er nog geen reacties gekomen. De 

aanwezige leden geven aan dat het persoonlijk benaderen van 

geschikte kandidaten waarschijnlijk beter gaat werken. HT geeft aan 

dat iemand van allochtone afkomst een welkome aanvulling zou 

kunnen zijn voor de cliëntenraad. PvR zegt5 dat een ambtenaar van de 

gemeente ook verbindingen zou kunnen leggen. 

 

Er wordt voorgesteld om de beleidsmedewerkers van de gemeenten 

uit te nodigen voor de eerst komende vergadering. 

Daarnaast in de komende maanden ook de adviesgroep Wwnv van de 

gemeenten en de Wethouders. (zie ook punt 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH nodigt 

beleids-

medewerkers 

uit voor 14-

02-2012 

 

6. Jaarverslag 2011 

 

Akkoord  

7. Werkplan 2012 Er zijn te weinig aanwezigen om uitgebreid in te gaan op het 

werkplan. Een voorstel wordt gedaan om meer contact te leggen met 

beleidsmedewerkers en wethouders. (zie ook punt 8 voor data 

uitnodigen beleidsmedewerkers en wethouders) 

 

AH legt contact met andere Wsw-raden in Limburg voor informeel 

contact. 

 

AH stuurt 

uitnodigingen 

 

 

 

AH legt 

contact andere 

Wsw-raden in 

Limburg 

http://www.wswland.nl/
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8. Vergaderdata 

2012 

14 februari 2012 (uitnodigen beleidsmedewerkers) 

13 maart 2012 

10 april 2012 (uitnodigen werkgroep Westerlaken) 

8 mei 2012 

12 juni 212 (uitnodigen Wethouders en beleidsmedewerkers) 

Juli en augustus = vakantie 

11 september 2012 

9 oktober 2012 

13 november 2012 

December= vakantie 

 

GRAAG AFMELDEN VOOR VERGADERINGEN ALS JE NIET 

AANWEZIG KUN ZIJN!!! 

 

 

9. Rondvraag Er zijn geen vragen of opmerkingen 

 

 

10. Sluiting 14:30 

 

Volgende vergadering is op 14 februari 2012 van 13:00 tot 15:30.  

AH wijst er nogmaals op dat het belangrijk is om in 2012 zoveel 

mogelijk aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de cliëntenraad. 

 

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

komst. 

 

 

 

Notulen goedgekeurd op …-…..- 2011 

 

 

  

Voorzitter     

Anita Hütten     


