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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad  19-04-2011 
 

Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Ton Hegger (TH), Margo van Beelen 

(MvB), Huub Theunissen (HT), Gé Simons (GS), Piet van Rooij (PvR). 

Afwezig: Marij van Leipsig (MvL). 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 

 

Dit keer is er ivm zieken nog geen notulist vanuit de gemeenten 

aanwezig. AH maakt de notulen. 

TH is bij Marij geweest, het gaat beter met haar. 

Bespreking Manifestatie VN-Verdrag waarmaken op 29 maart 2011 

en bijeenkomst landelijke cliëntenraad(LCR) 31 maart 2011. 

Stukken verstuurd via e-mail. 

Voorkeur van de raadsleden om volgende keer mee te gaan. 

 Ingekomen post:geen 

 Uitgaande post: kaart Marij 

AH legt in 

toekomst 

bijeenkomsten 

voor aan de 

raad voor 

deelname 

 

3.Notulen 15 maart 

2011.  

 

3 . Nog geen reactie op de vraag bij punt 3 of de wachtlijst op dit 

moment daadwerkelijk als pilot uitgevoerd wordt. Volgens informatie 

uit de OR is dit niet het geval. 

4.   

 De huidige stand van zaken rond de verordening is niet bekend.              

TH zegt dat het in mei in de gemeenteraad behandeld wordt.  

 KH vindt de volgorde plaatsing binnen het voorrangsdeel van de 

gemeenten (Wwb etc) niet helder gecommuniceerd.  

 KH heeft gehoord dat er dit jaar maar 1 persoon geplaatst kan 

worden. De heer van Breukelen heeft gezegd dat de verordening 

wachtlijstbeheer niet toepasbaar is op deze manier. Mensen die 

verhuizen (T2’ers) hebben ook voorrang op de wachtlijst. De heer 

van Breukelen wordt uitgenodigd voor de vergadering van 7 juni. 

 Raadsleden hebben graag meer uitleg over het PGB begeleid 

werken. Met name terugplaatsing bij werkeloosheid. 

  Met werving van nieuwe leden wordt gewacht tot er meer 

duidelijkheid over de manier van werken binnen de raad is. 

 TH en HT hebben nog geen vergoeding ontvangen. 

5. Over de uren vergoeding vanuit WAA gaat een brief uit naar de 

gemeenten. Raadleden geven aan dat voor dit jaar een regeling 

getroffen moet worden. 

8. nieuwsbrieven zijn te vinden op internet. Er bestaan ook 

tijdschriften maar met kosten van €200 per jaar besluiten de raadleden 

om gebruik te maken van de kennis van de voorzitter. Scholing gaat in 

overleg en indien nodig. 

Notulen worden goedgekeurd door de raadsleden. 

AH vraagt 

punt 3 en 4 

nogmaals bij 

de beleids-

medewerkers.  

 

AH nodigt de 

heer van 

Breukelen uit 

voor 7 juni 

 

AH stuurt 

extra info 

PGB bw  

 

TH en HT 

voor akkoord 

tekenen bij 

Hubert 

Wijnandts 

 

AH stelt brief 

op voor 

gemeenten 

mbt 

vergoedingen 
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Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

4. Werkafspraken 

cliëntenraad 

AH doet voorstel opzetten werkplan en huishoudelijk reglement (hh). 

In het hh worden ook werkafspraken (gedragsregels) vastgesteld. 

 

AH stuurt 

voorbeeld 

werkplan, hh 

en maakt 

concept  

1. 5. Verordening 

wachtlijstbeheer 

(voortgang) 

2.  

Zie punt 3  

6. Opstellen 

werkplan 2011 

Zie punt 4 

Afgesproken wordt dat reacties op e-mail gaan via de voorzitter. AH 

maakt dan een samenvatting van de reacties. Dit heeft ook de 

voorkeur zodat MvB minder hoeft te lezen. 

Agendapunt voor de volgende keer onderwerpen voor het werkplan 

verdeling van werkgroepen. 

Alle leden 

Reacties op e-

mail via de 

voorzitter. 

 

Werkplan op 

de agenda van 

17-05 

7. Begroting 2011 Concept wordt opgesteld door AH 

 

AH stelt 

concept 

begroting op 

8. Rondvraag 

 
 AH is er een logo van de raad? 

 KH geeft de voorkeur om belangrijke toegezonden stukken uit 

de actualiteit te bespreken in de vergadering in het kader van 

deskundigheidsbevordering 

 TH Is voor het werken in werkgroepen zodat er meer 

verdieping/ specialisatie kan plaatsvinden. Dit kan dan in de 

groep gedeeld worden. Graag meer uitleg over PGB begeleid 

werken met name over terugplaatsing. (Zie ook punt 3) 

 MvB vraagt of de adressenlijst al klaar is en of er meer 

informatie is over wat de Wsw-raad doet. 

MvB doet 

navraag bij 

vorige 

voorzitter 

Gerda van 

Hout 

 

Alle leden 

geven aan wat 

er wanneer zij 

iets besproken 

willen hebben 

 

AH stuurt 

adressenlijst 

en folder 

9. Sluiting 16:15 

 

Volgende vergadering 17 mei 2011.  

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

 

 

 

Notulen goedgekeurd op …-…..- 2011 

 

  

Voorzitter     

Anita Hütten     


