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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 02-09-2014 
 

Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH),  Thomas Sanders (TS), 

Tamara Steeghs (TSt), Huub Theunissen (HT), Piet van Rooij(PvR) 

Afgemeld: Karin Hegger (KH) 

 

 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 

Mededelingen: 

 Contact voorzitter OR Eric Meijers rondom privacyonderzoek. 

 AH aanwezig op bijeenkomst Cliëntenraden aan zet 3-10-2014 

 AH en TS aanwezig gesprek ministerie Sociale Zaken 20-08 

Staatsecretaris Klijnsma zal overwegen of zij een interview wil 

geven waar in zij antwoord geeft op vragen die leven onder 

onze doelgroep. Als Cliëntenraad zullen wij daar, samen met 

Mobility en de LCR, bij betrokken worden. 

 Interessante artikelen worden door AH op onze site gezet. 

 Handreiking LCR zou toegankelijker geschreven hebben 

mogen worden. AH geeft dit door. 

 Beleidsplan 'Samen' hebben wij ter kennisgeving aan- en 

doorgenomen. Jammer dat er niet wordt verwoord dat de 

Cliëntenraad Wsw een gesprekspartner/adviesorgaan is en 

aangegeven wordt hoe zij betrokken gaat worden bij de 

plannen. Er is een verschil tussen burgerparticipatie en 

cliëntenparticipatie, deze laatste is een wettelijke verplichting 

van de gemeente(n). AH geeft dit door. 

 

Ingekomen stukken: 

 Uitnodiging Wsw-raden overleg de Pijler 25-9-2014 

 Uitnodiging Provinciaal overleg 12-09-2014 

 Oproep NCRV onderzoeksprogramma Altijd Wat Monitor 

 Contact PvdA Fractie Venlo 

 Ontvangstbevestiging OR rapport privacy 

 Klacht aan schapsbestuur WAA heer Linssen ter kennisgeving 

 Handreiking Participatiewet LCR 

 Reactie GR rondom onderzoek Privacy 28-08-2014 

 Reactie heer Scheurs WAA-groep met betrekking tot artikel 

De Limburger van 29-07-2014 

 Beleidsplan 'Samen' gemeente Bergen 

 Enquête bijeenkomsten Zorg in jouw dorp gemeente Bergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH reageert 

richting LCR 

*04-09-2014 

 

AH legt 

contact met 

ambtenaar 

gemeente 

Bergen 

*04-09-2014 
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3.Notulen 3 juni 

2014 

 

De notulen worden goedgekeurd. AH plaatst deze weer op onze site: 

http://www.participatieonline.nl/wsw/notulen/2014-2/ 

 

 

AH zet 

notulen op 

site 

*04-09-2014 

 

4. Update film Publicatie LCR @ttenderingsbericht over ons filmpje op 24-06. 

Muziek is in wording, en het filmpje vordert. AH stuurt met regelmaat 

een update via e-mail en geeft reacties door aan de makers. Uitstel van 

oplevering tot 1 oktober 2014 

 

 

5. Communicatie 

(Standaard 

agendapunt 2014) 

 

 

 Contact: Wij vragen ons of de gemeenten Venlo en Beesel ons 

rapport ook behandelen. Wij hebben van hen geen reactie 

gekregen en uit het contact met de PvdA fractie Venlo bleek 

dat deze ons rapport niet ontvangen hadden. AH vraagt aan 

MvdB en GF 

 Website: Geen opmerkingen 

 Actiepunten: Zijn behandeld 

 

 

AH legt 

contact met 

ambtenaren 

Venlo en 

Beesel 

*04-09-2014 

 

 

6. Rapport privacy 

reacties en vervolg 

Er is een reactie van de GR binnengekomen op 28-08-2014 samen met 

de reactie van de WAA-groep op ons rapport. Deze reacties worden 

door de leden in deze vergadering besproken en op basis daarvan stelt 

AH een brief op waarin de Cliëntenraad Wsw reageert op beide 

brieven. 

 

TS geeft aan dat hij nog e-mail heeft over de hiërarchische lijn. Hij 

stuurt dit toe aan AH zodat zij dit in de brief kan verwerken 

 

 

 

Wij ondersteunen als Cliëntenraad Wsw de actie die door de OR en de 

vakbonden ondernomen is met betrekking tot het meldpunt. AH geeft 

dit door aan de OR van de WAA, met de vraag of zij dit ook namens 

ons onder de aandacht willen brengen. 

 

AH stuurt 

reactie op 

brief GR over 

rapport 

privacy 

*04-09-2014 

 

TS stuurt 

reactie AH 

*02-09-2014 

 

AH neemt 

contact op 

met OR 

*04-09-2014 

7. Bijeenkomst 

gemeenteraden 

najaar 2014 

Het onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

AH nodigt beleidsmedewerkers uit. 

 

AH verstuurd 

uitnodiging 

*04-09-2014 

8. Rondvraag  Er zijn geen vragen 

 

 

9. Sluiting 15:30 

 

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

komst. Volgende vergadering 7 oktober 2014  

 

 

  

Notulen goedgekeurd op   6 oktober 2014                                          

*=afgehandeld 

Voorzitter Anita Hütten 

http://www.participatieonline.nl/wsw/notulen/2014-2/

