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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad  15-03-2011 
 

Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Marij van Leipsig (MvL), Karin Hegger (KH), Ton Hegger 

(TH), Margot van Beelen (MvB), Huub Theunissen (HT), Hubert Wijnandts (HW)(Venlo), Jack 

Boumans (JB)(Bergen), Cas Cremers (CC)(Venlo). 

Afwezig: Gé Simons (GS), Piet van Rooij (PvR), Marcel van den Broek (MvdB)(Beesel). 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 

 

 AH heeft zich aangemeld bij de Manifestatie VN-verdrag 

waarmaken op 29 maart a.s. in Utrecht. 

 AH gaat naar bijeenkomst landelijke cliëntenraad(LCR) 31 maart. 

 Ingekomen post: 

o Scholingsadvies vanuit provinciale bijeenkomst op 16 

februari 2011.  

Door het kiezen van voorzitter minder behoefte aan 

scholing. Kan door de voorzitter verzorgd worden. 

AH woont 

manifestatie 

en 

bijeenkomst 

LCR bij 

 

 

 

3. Voorbespreking 

wachtlijstadvies.  

 

De leden vragen zich af of de wachtlijst op dit moment daadwerkelijk 

als pilot uitgevoerd wordt. Dit is niet gecommuniceerd met de 

werknemers van WAA. 

HW CC 

MvdB 

Navragen 

WAA 

waarom geen 

communicatie 

met 

werknemers. 

4.  

13:30 bespreking 

wachtlijst- 

verordening 

beleids- 

medewerkers 

 CC neemt voortouw in het bespreken van het wachtlijstadvies 

gegeven door de cliëntenraad op 7-02-2011. Er wordt gezegd 

dat de opmerkingen in dit advies hout snijden en dat de 

gemeenten deze ook voor een deel over willen nemen in de 

verordening, met de kanttekening dat de verdeling 80/20% in 

plaats van de door ons voorgestelde 60/40%. Dit is vooral een 

financiële afweging. 

  De 10% voorrang voor mensen met die met een PGB begeleid 

werken (PGB bw) aan de slag willen wordt door de gemeenten 

niet ondersteund. Door gemeenten werd nog het punt 

aangegeven dat er ook op gelet wordt of een toekomstige 

werknemer alleenverdiener is of een partner heeft. De 

gemeente wil zich in zetten om diegene die het meest gebaat is 

bij een werkplek binnen de Wet te plaatsen. 

 Administratief wordt de wachtlijst uitbesteed aan de WAA. 

 In januari van elk jaar heeft de wachtlijstbeheerder goed zicht 

op de plaatsen die vrij gaan komen. Vooraf is dus voor het 

overgrote deel bekend wie waar geplaatst kan gaan worden. 
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 De nadruk wordt gelegd op dat het PGB bw een voorziening is 

waarvan iedereen gebruik kan maken op het moment dat hij in 

dienst komt  bij de Wsw. Er is dan namelijk budget voor die 

persoon aanwezig. Raadsleden geven aan dat het bij de 

Wsw’ers niet genoeg bekend is hoe dit PGB werkt.  

 

Beleidsmedewerkers geven aan dat er een voorlichting 

gegeven is. 

 Overbruggingsbanen worden nu betaald uit het 

participatiebudget. Dit budget is geen Wsw-geld. Wanneer 

mensen volgens een voorkeursregeling geplaatst kunnen 

worden in de Wsw, komt er meer geld vrij uit dit 

participatiebudget dat de gemeente weer wil besteden aan de 

mensen op de wachtlijst. AH vraagt zich af of dat vrijgekomen 

geld geoormerkt is en dat na plaatsing in een Wsw-

dienstverband het vrijgekomen participatiebudget weer besteed 

gaat worden aan iemand die kan gaan werken in de Wsw. 

 Het participatiebudget wordt gebruikt voor arbeidstoeleiding 

onderverdeeld in: re-integratie; loonkostensubsidie; WW 

banen en overbruggingsbanen.  

 CC geeft aan dat er op dit moment 36 overbruggingsbanen 

zijn. 

 AH schrijft naar aanleiding van nabespreking reactie. Voorstel 

cliëntenraad: verdeling 70/30%. Binnen de jaarlijkse 

taakstelling krijgen mensen die met een PGB aan de slag 

kunnen voorrang ongeacht de voorrangsregeling waartoe zij 

“behoren”. Met een maximum van 3 personen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH stuurt 

uiterlijk 18-03 

het herziene 

voorstel toe 

aan de 

gemeenten.  

 

 

4.  

Bespreking reactie 

verslag 11-01-

2011 beleids- 

1. medewerkers 

 artikel 1. Gemeenten willen ondersteuning bieden bij het 

werven van nieuwe leden door bijvoorbeeld een stuk te 

plaatsten in huis aan huisbladen of op de gemeentepagina. Het 

stuk dient door ons opgesteld te worden. KH geeft aan dat ook 

MEE hieraan bij kan dragen. Ook kan er een stuk geplaatst 

worden in het WAA blad Actua. 

 Artikel 2. Benoeming van de raadsleden is vanaf 1-01-2011. 

Voor de carnaval is opdracht gegeven tot uitbetaling van de 

vergoedingen. Diegene die nog niet voor akkoord getekend 

hebben moeten dat alsnog doen voordat tot uitbetaling wordt 

overgegaan.  

 Artikel 3. Benoeming onafhankelijk voorzitter is akkoord. 

Kosten moet betaald worden uit het budget van de 

cliëntenraad. Per 19-04 wordt door de gemeenten om toerbeurt 

een notulist ter beschikking gesteld. Beleidsmedewerkers 

komen op uitnodiging toelichting geven op stukken. 

 Artikel 4. Stukken worden aangeleverd door de 

beleidsmedewerkers. 

Alle 

raadsleden 

agendapunt 

19-04 stuk 

schrijven. 

 

Voor akkoord 

tekenen die 

raadsleden die 

dat nog niet 

gedaan 

hebben. 

 

HW CC 

MvdB 

Zorgen voor 

notulist 19-04 
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 Artikel 6, 7 en 8 voorstel akkoord door gemeenten. 

 Artikel 9, 10 en 11 Zelf beheren budget is akkoord, gemeenten 

geven aan dat accorderen bij voorkeur via voorzitter gaat. 

Opdracht tot betalingen worden dan door HW doorgeven. 

Agendapunt 

19-04 

Bepalen 

budgetbeheer

der. 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

2. 5. Werkafspraken 

cliëntenraad 

 

In verband met tijdgebrek wordt dit punt naar de volgende 

vergadering verschoven. 

 

Agendapunt 

19-04 

 

6. Opstellen 

werkplan 2011 

In verband met tijdgebrek wordt dit punt naar de volgende 

vergadering verschoven. 

Agendapunt 

19-04 

 

7. Begroting 2011 Het totaalbudget van de cliëntenraad is €9100,= Daarvan moet betaald 

worden: 

 De voorzitter 

 €51,= presentievergoeding 

 Deskundigheidsbevordering 

 Bijwonen provinciale of landelijke bijeenkomsten 

 

Onduidelijk is of uit dit budget ook de reiskostenvergoeding betaald 

moet worden. MvL geeft aan dat zij stukken heeft waaruit blijkt dat 

dit niet het geval is. 

 

De vraag van de cliëntenraad is waar het bedrag van €9100,= op 

gebaseerd is. HW kijkt dit na. 

 

Er moet rekening gehouden worden met het te besteden budget voor 

vergoeding van de raadsleden. Het aantal vergaderingen en het aantal 

raadsleden is een meewegende factor. 

 

Tijdsvergoeding door WAA is ter tafel gekomen. Er zijn drie opties: 

1. Vergaderingen verplaatsten naar avonduren, behoud 

presentiegeld. 10 uur vergoeding WAA voor conferenties of 

trainingen. 

2. Vergaderen in de middag laten staan, inleveren presentiegeld 

(vergoeding door gemeenten aan WAA) voor compensatie 

WAA: uren voor de vergaderingen onder werktijd. 10 uur 

blijven staan voor conferenties. 

3. Huidige situatie behouden met meewerking van gemeenten 

overleg WAA.  

 

Overige voor agendapunt 19-04 

 

 

 

MvL kijkt 

stukken na op 

vergoeding 

reiskosten. 

 

HW zoekt op 

waar de 

hoogte van 

het budget 

van de 

cliëntenraad 

op gebaseerd 

is. 

 

 

HW CC 

MvdB 

Overleg 

WAA over 

mogelijk-

heden 

vergaderen in 

werktijd. 

 

Begroting 

Agendapunt  

19-04 
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Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

8. Rondvraag 

 
 MvB vraagt of er misschien tijdschriften zijn waar de 

cliëntenraad zich op kan abonneren voor 

deskundigheidsbevordering  

  MvB vraagt of er op de volgende agenda’s een notitie 

gemaakt kan worden wanneer er stukken meegenomen moeten 

worden en welke dat dan zijn. 

 AH komt met 

voorstellen 

volgende 

vergadering. 

 

AH plaats 

punt mee te 

nemen 

stukken op de 

agenda 

9. Sluiting 16:15 

 

Volgende vergadering 19 april 2011.  

 

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

 

 

 

 

Notulen goedgekeurd op …-…..- 2011 

 

 

 

 

  

Voorzitter     

Anita Hütten     


