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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 07-04 -2015 
 

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

Tamara Steeghs (TSt), Karin Hegger (KH), Piet van Rooij(PvR), 

Huub Theunissen (HT), Caspar Berden (CB) 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

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

 

 

2. Mededelingen/ 

post 
Mededelingen: 

 

 LCR congres is op 9 april in Amsterdam TS en AH zijn 

aanwezig 

 Diversen plaatsingen media nominatie CIB-prijs 

 Felicitaties or WAA nav nominatie 

 AH komt in sw-journaal 

 Vergoeding CB is binnengekomen 

 

Ingekomen stukken: 

 De Pijler verslag POLC 27-02-2015 

 Afspraken Cor Vos (filmpje) 

 Agenda ROT Noord Limburg 19-03-2015 

 Stukken Wsw-raden overleg 5 maart 

 Brief Stichting Cliëntenraad SWI Kerkrade 11-03-2015 

 19-03 reactie DK naar aanleiding actiepunt vergadering 3-03 

 13-03 overleg raadsgriffie M. Beijers nav 30 april (tijd 

waarschijnlijk 20:00 tot 21:30 

 30-03 Oproep LCR deel ervaringen P-wet 

 30-03 LCR @ttentie privacy suwinet 

 03-04 LCR zelftest onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 

PvR vraagt hoe onafhankelijk onafhankelijke cliëntondersteuning is? 

Het monitoren hiervan is één van onze speerpunten voor 2015. 

AH plaatst deze op de site: 

http://www.participatieonline.nl/wsw/speerpunten-2015/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH reageert 

op brief 

Kerkrade 

*05-05-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH zet 

speerpunten 

2015 op site 

*05-05-2015 

3.Notulen 3 maart 

2015 

 

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

http://www.participatieonline.nl/wsw/notulen/2015-2/  

AH zet 

notulen op 

site 

*05-05-2015 

 

http://www.participatieonline.nl/wsw/speerpunten-2015/
http://www.participatieonline.nl/wsw/notulen/2015-2/


Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen 
 

Notulen van 07-04-2015, Wsw- cliëntenraad Venlo Beesel Bergen 2 

4.Nominatie Cliënt 

in Beeldprijs 2015 

 

Zie: http://www.participatieonline.nl/we-winnen-de-client-in-

beeldprijs-2015/ 

 

 

5. Bijeenkomst 

gemeenteraden 

eerste kwartaal 

2015 

 

 De voorbereidde stukken worden doorgenomen. TSt denkt nog na of 

zij ook haar verhaal wil vertellen. AH en TS passen de presentatie nog 

verder aan met het deel dat TS gaat vertellen. Belangrijk is daarbij dat 

de gemeenten niet alles tegelijk moeten willen en de overgang rustig 

plaats kan vinden. Ook het benoemen dat wij het adviesorgaan zijn 

van de drie gemeenten en dat zij ons altijd mogen raadplegen willen 

we terug laten komen in de presentatie. 

 

De bijeenkomst wordt gehouden op 30 april 2015. 

 
Tijdstip: 20.15 – 21.45 uur  

 

AH, TS en 

TSt bereiden 

stukken voor 

*29-04-2015 

 

 

8. Communicatie 

(Standaard 

agendapunt 2015) 

 

 Contact gemeenten: We zijn erg te spreken over wethouder 

Testroote die bij de opname van het filmpje voor de CIB-prijs 

aangaf blij te zijn met de cliëntenraad en het privacyrapport. 

Zie ook tweets:  http://www.participatieonline.nl/we-winnen-

de-client-in-beeldprijs-2015/ 

 

 Website: updates worden met regelmaat geplaatst 

 

 Actiepunten: Zijn behandeld 

 

 

9. Rondvraag  Er zijn geen opmerkingen 

 

 

 

10. Sluiting 14:45 

 

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

komst. Vergadering 12 is vervallen. 

Volgende vergadering 2 juni 2015  
 

 

  

Notulen goedgekeurd op  2 juni 2015                                                           *=afgehandeld 

Voorzitter Anita Hütten  
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