Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen
Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 11-10-2011
Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH),
Margo van Beelen (MvB), Huub Theunissen (HT), Gé Simons
(GS), Ton Hegger (TH).
Afwezig: Marij van Leipsig (MvL), Piet van Rooij (PvR) met
afmeldingen
Omschrijving
Agendapunt

Discussie

Actie/Besluit

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.

Ah maakt
notulen

2. Mededelingen/
post

AH heeft een uitnodiging gekregen van de Sociale Alliantie voor de
“sociale alliantiedag”. Zij zijn een breed netwerk van landelijke,
provinciale en lokale organisaties. Voor meer informatie:
www.socialealliantie.nl
De dag is op 4 november in De Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16,
6041 JA Roermond van 10:00 tot 16:00

AH is daarbij
aanwezig

2a.Notulen 13 juni
2011.

Notulen worden goedgekeurd door de raadsleden.

3. Deskundigheidsbevordering
Commissie
Westerlaken
4. Werkplan 2012

Presentatie AH met betrekking tot het rapport van de Commissie
Westerlaken.
Hand-outs van de presentatie zijn meegegeven aan de raadsleden

5. Werven nieuwe
leden

De precieze invulling van het werkplan 2012 zal op 8 november op de
agenda staan.
HT geeft aan dat WAA niet toestaat dat er een uitnodiging tot
deelname aan de cliëntenraad op het prikbord gehangen wordt. Wel
mag er persoonlijk geworven worden. HT heeft 1 persoon (gemeente
Bergen) benaderd die interesse heeft en zal hem uitnodigen voor de
vergadering van 8 november. MvB gaat samen met HT nog een ander
iemand vragen die misschien interesse heeft.
Zoals het nu is zijn we opzoek naar 6 nieuwe leden, twee daarvan
kunnen komen vanuit een belangenorganisatie en 4 vanuit de Wsw of
wachtlijst. AH gaat aan de gemeenten voorleggen om een brief uit te
laten gaan waarin nieuwe leden gevraagd worden.

AH stuurt
originele
rapport aan
allen
HT nodigt
nieuwe
kandidaat uit
voor 8-11
Mvb en HT
benaderen
andere
kandidaat
AH overlegt
met
gemeenten
voor het
uitgaan van
een werving.
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6. Werkplan 2012
8. Sluiting 15:30

Raadsleden gaan unaniem akkoord met het aanhouden van de huidige
voorzitter in 2012
Volgende vergadering 8 november 2011, staat in het kader van het
werkplan 2012 en de werving van nieuwe leden.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst.

Notulen goedgekeurd op …-…..- 2011
Voorzitter
Anita Hütten
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