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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 14-02-2012 
 

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

(HT), Piet van Rooij (PvR), Thomas Sanders (TS), Hubert 

Wijnandts (HW)(Venlo), Wim Strolenberg (WS)(Bergen).  

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

(MvL) (met afmelding), Ton Hegger (TH), Marcel van den Broek 

(MvdB)(Beesel) (zonder afmelding). 

 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 

Mededelingen: 

 Nog geen reactie op de oproep voor nieuwe leden.  

 PvR stuurt nog meer toelichting Wwnv door 

 Het wetsvoorstel Wwnv is 1 februari uitgekomen. Volgende 

vergadering staat in het teken van deze Wet werken naar 

vermogen. 

 AH heeft contact gelegd met andere raden via mail maar 

daarop nog geen reactie gehad. 

 Alle betalingen/vergoedingen zijn nu ontvangen door de 

raadsleden. 

 KH en TH zullen de komende vergaderingen niet aanwezig 

kunnen zijn. Tot onze schrik hebben gehoord dat TH een 

hersenbloeding gehad heeft, wij wensen hem heel veel 

beterschap. HT en TS regelen een bloemetje namens de 

cliëntenraad 

 

Ontvangen stukken: 

 Digitaal boekje Participatie kun je leren. 

 

 

PvR stuurt 

info Wwnv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT & TS 

bloemetje 

3.Notulen 10 

januari 2012.  

 

Notulen worden goedgekeurd door de raadsleden.  

4. Kiezen 

vicevoorzitter 

HT wordt unaniem als vicevoorzitter gekozen.  

5. Lidmaatschap 

vereniging Wsw-

raden 

 

PvR zegt dat het lidmaatschap een extra belasting is voor de 

cliëntenraad. TS geeft aan geen belangstelling te hebben. Besloten 

wordt om een jaar af te wachten. 
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6. 14:00 Beleids-

medewerkers 

gemeenten Venlo 

Beesel Bergen 

HW en WS schuiven aan bij de vergadering. MvdB uit de gemeente 

Beesel is niet aanwezig, hij heeft zich niet afgemeld. 

 

Punt 1 kennismaking WS: Sinds 1 januar1 2012 is de heer Wim 

Strolenberg beleidsadviseur Welzijn in Bergen. Hij is al 30 jaar 

werkzaam in het sociaal domein. Een Wsw-raad is nieuw voor hem 

maar hij heeft wel ervaring met een burgeradviesraad. WS is van 

mening dat een raad tijdig (in de denkfase) betrokken moet worden bij 

beleidsvorming. 

 

WS geeft uitleg over de stand van zaken. MvdB is secretaris geworden 

van het schap WAA. Met betrekking tot de Wet werken naar 

vermogen is er namens de gemeenten een werkgroep opgericht met als 

projectleider de heer Gert Fransen. Daarbinnen vallen een aantal 

deelprojecten. Vanuit iedere gemeente is een beleidsmedewerker 

afgevaardigd. De werkgroep zit nu in de oriëntatiefase. Daarom zijn er 

bureaus uitgenodigd om breed onderzoek te doen naar de 3 sw-

bedrijven: Intos, NLW en WAA. De vraag is welke rol de sw-

bedrijven krijgen binnen de Wwnv. Dit onderzoek wordt in april 

afgerond. Alle opties staan open, er is nog geen richting bepaald, ook 

niet richting het rapport van de commissie Westerlaken. 

(http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/10/463.html) 

 

Er is veel aan het veranderen zegt WS. Zo gaat de bijstands-

voorziening op de schop, jeugdzorg veranderd en veel van de AWBZ 

gaat over naar de Wmo. De WWB heeft een huishoudtoets ingevoerd, 

mensen zijn daar boos over. Jongeren tot 27 jaar moeten nu aan tonen 

dat zij eerst zelf op zoek zijn gegaan naar werk/opleiding, zij moeten 

eerst 4 weken zelf zoeken voordat zij bij de gemeente aan kunnen 

kloppen voor een uitkering.  

 

Een zorgpunt van de gemeenten is dat er flink gesneden wordt in de 

financiële middelen. Dit heeft ook gevolgen voor de Wsw/Wwnv. De 

gemeenten willen zich richten op diegene met nog de meeste 

loonwaarde. WS tekent een werkladder op het bord. Voor de onderste 

groep, waarvan de maximale werkcapaciteit bereikt is, gaan geen extra 

middelen meer ingezet worden. 

 

PvR geeft aan dat wij als raad tijdig betrokken willen worden bij alle 

veranderingen. WS zet ons op een lijst zodat de cliëntenraad ook 

uitgenodigd gaat worden bij volgende bijeenkomsten van gemeenten 

inzake Wwnv. WS zal diegene zijn die terugkoppeling gaat geven aan 

de cliëntenraad. Hij zit ook in de werkgroep en komt op 10 april weer 

uitleg geven over de stand van zaken mbt de veranderingen. 

 

Er bestaan zogenoemde overlegtafels tussen de gemeenten op alle 

grote verandergebieden. Bestuurlijk vindt men elkaar steeds beter.  

WS maakt de afspraak dat hij de cliëntenraad onder de aandacht zal 

brengen bij de werkgroep en haar voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 april WS 

uitleg mbt 

stand van 

zaken 

werkgroep 

Wwnv 

 

15 februari 

WS terug-

koppeling  

 

http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/10/463.html
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Punt 2 Kennismaking gemeenteraden:  HW geeft aan dat er een 

sprekersplein is waarop de cliëntenraad haar zegje kan doen. AH geeft 

aan dat dit niet is wat wij als raad bedoelde met kennismaking met de 

gemeenteraden. De voorkeur gaat uit naar een speciale avond waarop 

wij als raad een toelichting kunnen geven op wat wij doen maar ook 

persoonlijk kennis kunnen maken. In Waalwijk is dit succesvol 

gebleken. Per slot zijn wij een adviesorgaan van de gemeenten. WS 

vindt dit een goed idee en zal ons hierbij helpen (najaar). 

Punt 3 Verordeningen Wwnv: Met betrekking tot de nieuw op te 

stellen verordeningen, zal de cliëntenraad volgens WS tijdig 

betrokken gaan worden, ook in de conceptfase. 

Punt 4 feedback 2011: HW geeft feedback over het functioneren van 

de cliëntenraad in 2011. HW geeft aan dat hij niet op de hoogte is van 

de situatie van voor 2011 maar wel begrepen heeft dat het contact met 

de gemeenten toen niet goed genoeg was. Hij vindt de cliëntenraad 

kritisch en open minded. Met de verordening wachtlijstbeheer is een 

goede weg behandeld en met de onafhankelijk voorzitter is er meer 

structuur gekomen in de cliëntenraad. HW zegt dat hij het belangrijk 

vindt dat onze mening meegenomen wordt in besluitvorming. WS 

geeft aan dat de raad zich nog meer moet richten op adviesvorming 

richting gemeenteraden. De raadleden willen dit graag maar zeggen 

dat daarvoor wel informatie moet komen vanuit de gemeenten. WS 

zegt dat hij zich hiervoor zal inzetten. AH stuurt alle officiële stukken 

zoals het huishoudelijk reglement naar WS. 

 

WS helpt bij 

organiseren 

avond 

kennismaking 

gemeente-

raden 

 

 

 

 

 

 

WS bewaakt 

informatie-

voorziening 

vanuit 

gemeenten 

naar 

cliëntenraad 

 

 

AH stuurt 

stukken naar 

WS 

7. Nieuw leden Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. 13 maart staat er 

in de Actua een interview met HT over de cliëntenraad met een 

oproep. De druk binnen de WAA is hoog op dit moment waardoor 

werven moeilijk is. Misschien moeten we ook andere organisaties 

vragen zoals bijvoorbeeld Dichterbij. Het zou goed zijn om mensen 

ook mondeling te benaderen.  

AH peilt voor 

nieuwe 

raadsleden bij 

Dichterbij 

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

werkplan. 

 

Agendapunt 

voor 8 mei. 

9. Rondvraag PvR vraagt of wij als raad nog aandacht moeten hebben voor het 

opzeggen van de tijdelijke contracten die lopen binnen WAA. Dit is 

naar onze mening een taak van de OR. 

 

 

10. Sluiting 14:30 

 

Volgende vergadering is op 13 maart van 13:00 tot 15:30 en staat in 

het teken van de presentatie over de Wet werken naar vermogen 

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

komst. 

 

 

 

Notulen goedgekeurd op …-…..- 2011 

  

Voorzitter     

Anita Hütten     


