Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen
Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 07-01-2014
Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH),
Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt), Huub Theunissen
(HT)
Gast: De heer Arie Simon, jurist stichting MEE (AS)
Afwezig zonder afmelding: Piet van Rooij (PvR)
Omschrijving
Agendapunt

Discussie

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Iedereen nog de
beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat het ook voor ons als raad een
goed jaar mag worden.

2. Mededelingen/
post

 Op 13 november 2013 heeft AH de vergadering van de
Regionale Overlegtafel Participatie Noord Limburg
bijgewoond. Het verzoek was om contactgegevens door te
geven van contactpersonen in onze gemeenten en relevante
stukken op toe zoeken en toe te sturen. De Cliëntenraad is van
mening dat contactgegevens niet door derden doorgestuurd
kunnen worden en heeft dit verzoek bij de beleidsmedewerkers
onder de aandacht gebracht. Zij kunnen dat zelf beoordelen of
zij hieraan gehoor willen geven.
 De volgende regionale overlegtafel zou zijn op 22 januari.
Gezien het verslag en de agenda besluit de cliëntenraad dat de
inhoud daarvan niet aansluit op de keuzes en aandachtspunten
die de Cliëntenraad gemaakt heeft voor 2014. AH zal zich
afmelden.
 AH is samen met TS op bezoek geweest bij de Cliëntenraad
Wmo/WWB van de gemeente Bergen op 25 november 2013.
 HT heeft een gesprek gehad met de nieuwe directeur de heer J
Walraven. De heer Walraven heeft aangegeven graag eens
kennis te maken met de cliëntenraad Wsw. AH nodigt hem uit
voor volgende vergadering.
 AH heeft voor de Kerst contact gehad met de
beleidsmedewerkers over de toekomst van cliëntenparticipatie
in onze 3 gemeenten. Zij hebben ons de contactgegeven
toegestuurd van alle cliëntenraden. AH heeft met hen contact
gelegd.
 PvR is zonder afmelding niet aanwezig. Aangezien we dit niet
gewend zijn van hem verwachten wij dat er iets mis is gegaan.
AH neemt contact met hem op.
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Actie/Besluit

AH
informeert
contactperson
en gemeente.
*11-12-13

AH meldt af
voor
overlegtafel.
*15-01-2014

AH nodigt de
heer
Walraven uit.
*17-01-2014

AH heeft
contact met
PvR.
*07-01-2014
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Ingekomen stukken:
 Informatie van de heer Simon met betrekking tot de
veranderingen vanuit de overheid. AH zet de link naar deze
informatie van Rijksoverheid ook op de site.
 Context en Beleidskaders Participatiewet 2015 gemeente
Venlo. AH zal deze nogmaals toesturen inclusief haar
gescande aantekeningen.
3.Notulen 5
november 2013

Notulen worden goedgekeurd.
Ook het jaarverslag 2013 wordt goedgekeurd. AH zet achter de namen
van de raadsleden wie zij vertegenwoordigen.

4. Nieuw raadslid

Vervallen. TSt heeft niets meer gehoord van onze gast. De
cliëntenraad besluit dat dit jaar geen extra leden meer geworven
zullen worden.

5. Gast: De heer
Arie Simon jurist
Stichting MEE

Hoe pakt het beleid uit voor onze doelgroep? Onderstaande vragen
zijn geformuleerd in de vergadering van 1 oktober 2013.

AH zet link
op de site
*14-01-2014
AH scant
aantekeningen
*16-01-2014
AH zet
aanvulling in
het
jaarverslag.
*17-01-2014

1. Waar gaat de subsidie precies naar toe?
2. Waarvoor mag die subsidie ingezet worden en waarvoor niet?
3. Krijg je in de Participatiewet vrijheid over waar je geplaatst
gaat worden?
4. Hoe zit het nu precies met het PGB begeleid werken?
5. Wat hebben de verschillen tussen de groep van voor 1998 en
na 1998 precies voor uitwerking in de praktijk en hoe gaat dit
er uit zien in de Participatiewet?
De heer Simon ligt een aantal zaken toe met betrekking tot de
veranderingen.
Het principe is: Wat je zelf kunt moet je zelf doen. Als je het niet kunt
dan pas klop je aan bij de overheid. De vervolgstap zal dan zijn dat er
een inventariserend gesprek komt. (Iets vergelijkbaars bestaat nu al in
de Wmo). Dit is iets anders dan het huidige keukentafelgesprek dat
geen juridische status heeft. Het inventariserende gesprek zal
waarschijnlijk opgenomen gaan worden in de Participatiewet. Dit
gesprek heeft wel een juridische status en houdt in dat ALLES
geïnventariseerd zal gaan worden. Denk aan: wat is je netwerk,
familie vrienden buren. Kennis kunde en vermogen (=ook geld).
In plaats van de compensatieverplichting die de gemeente nu heeft in
de Wmo (artikel 4) zal in de Participatiewet de nadruk liggen op
individueel maatwerk. De doelstelling op het gebied van arbeid is dat
mensen die onder de regeling vallen een termijn van 3 jaar krijgen om
aan het werk te komen. De regels van de WWB gaan gelden in de
Participatiewet.
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In Venlo zal door de sociale wijkteams geïnventariseerd worden wat
de vraag is en wat de mogelijkheden zijn. (zie ook Context en
Beleidskaders Participatiewet 2015 gemeente Venlo) Het idee is
snellere zorg die sneller eindigt. Venlo-Noord heeft een succesvolle
pilot gedraaid. Vraag blijft wel: hoe zijn of worden mensen
zichtbaar?
Een punt van zorg is de vraag wat er gebeurd na die drie jaar? Als
mensen duurzaam afhankelijk zijn van ondersteuning en begeleiding
wat gebeurd er dan met hen als zij na die drie jaar geen werk hebben?
Beschut werk zal waarschijnlijk georganiseerd worden voor mensen
die geen arbeidsperspectief meer hebben. Zij hebben dan in het kader
van betaald werk geen mogelijkheden. De CIZ indicatie dagbesteding
kun je in principe niet krijgen ter vervanging van arbeid. Dit is
aangepast en die mogelijkheid bestaat nu wel.
Het PGB begeleid werken is in veel gemeente afgehouden. In het
document Context en Beleidskaders, staat dat PGB onderdeel uit blijft
maken van de gereedschapskist van de gemeente Venlo.
Belangrijk voor de cliëntenraad:
Wat is het DOEL van de regeling. Niet zozeer kijken nar de regels
maar naar het hele plaatje. Wat als het niet lukt, waar komt iemand
dan terecht. Wat gaat de wet bieden voor mensen uit onze doelgroep,
ook kijkend naar zorgtoeslag en huurtoeslag.
HT zegt: het moet weer meer gaan over de capaciteiten van mensen.
7. Samenwerkings- Zie mededelingen/post
verbanden
AH heeft contact met de voorzitter Participatieplatform Horst aan de
cliëntenraden
Maas. Zij hebben ideeën over een nieuwe structuur
lokaal en landelijk Cliëntenparticipatie. De voorzitter neemt contact met ons op voor een
afspraak na 24 januari.
6. Communicatie
(Standaard
agendapunt 2014)

 Contact met de gemeenten, cliëntenraden en achterban
 Website
 Actiepunten
Alle punten zijn al aan bod gekomen in de vergadering.

7. Rondvraag

Geen opmerkingen

8. Sluiting 15:15

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar
komst. Volgende vergadering 4 februari 2014
*=afgehandeld

Notulen goedgekeurd op 04-02-2014
Voorzitter
Anita Hütten
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