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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 19-06-2012 
 

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

(HT), Karin Hegger (KH), Piet van Rooij (PvR), Thomas Sanders 

(TS). 

Afwezig: Marij van Leipsig (MvL), Ton Hegger (TH). 

 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 

Post: 

 Stukken regionale bijeenkomsten 

 

 

 

3.Notulen 8 mei 

2012.  

 

Notulen zijn goedgekeurd 

Is er al iets bekend over het onderzoek dat uitgevoerd is door de 

gemeenten? 

 

AH stelt vraag 

aan WS 

4. WWNV lokaal 

 

TS is naar de regionale bijeenkomsten geweest op 5 april in Horst en 

op 25 april in Bergen. Op 21 mei in Panningen kon hij door drukte op 

het werk helaas niet aanwezig zijn. De werkdruk is op dit moment erg 

hoog en er wordt veel geschoven met personeel, de onzekerheid geeft 

onrust bij onze achterban.  

 

TS geeft aan dat op de bijeenkomsten de 'folder' besproken is. Er 

waren veel discussies. De nadruk lag vaak op de gemeente Venlo. TS 

geeft aan dat het makkelijker en meer begrijpbaar geschreven moet 

worden.  

 

Doel van de bijeenkomsten: een nieuw systeem voor gemeenten 

ontwikkelen ivm de WWNV. Iedereen die geen werk heeft moet aan 

de slag.  

 

De gemeenten gaan gewoon door met de WWNV.  

HT geeft aan dat deze vergaderingen voor TS ook op de presentielijst 

mogen komen staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH maakt 

aantekening 

presentielijst 

 

5. Evaluatie 

Cliëntenraad 

Door ziekte van de raadsleden hebben we het eerste deel van dit jaar 

niet met volle bezetting kunnen werken. Het is nodig dat er nieuwe 

raadsleden bij komen. HT neemt contact op met TH of hij nog 

aanwezig wil zijn op vergaderingen. Wij hebben niets meer van hem 

gehoord. De heer Kropman heeft aangegeven dat hij misschien nog 

mensen weet voor de raad. KH zal op 10 juli binnen MEE een balletje 

opgooien of haar collega's nog mensen weten. 

 

HT neemt 

contact op 

met TH 

 

KH werft bij 

MEE 
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6. Bijeenkomst 

gemeenteraden 

september/oktober 

Als raad willen we graag meer contacten gaan leggen, ook bij de 

gemeenteraden. Wij hebben de indruk dat het bestaan van de 

cliëntenraad meer onder de aandacht mag komen. We willen daarom 

een kennismakingsbijeenkomst organiseren in het najaar.  

 

Met het controversieel verklaren van de WWNV is het niet helemaal 

duidelijk wat de toekomst zal brengen en waar wij als raad de nadruk 

op zullen leggen bij de kennismaking.  

 

PvR vraagt of AH een voorbeeld kan sturen hoe de raad in Waalwijk 

dit gedaan heeft.  

 

In het najaar zullen we bespreken hoe we deze kennismaking precies 

vorm gaan geven. AH geeft aan dat het plannen van een dergelijke 

bijeenkomst in de agenda van de gemeenteraden vaak wat voeten in de 

aarde heeft eventueel uitwijken naar begin 2013 is wat betreft de 

aanwezige raadsleden ook mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH stuurt 

voorbeeld 

presentatie 

7. Rondvraag  Geen opmerkingen 

 

 

8. Sluiting 15:00 

 

Volgende vergadering is op 11 september van 13:00 tot 15:30  

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

komst. FIJNE VAKANTIE! 

 

 

 

Notulen goedgekeurd op …-…..- 2011 

  

Voorzitter     

Anita Hütten     


