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Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 06-12 -2016 
 

Aanwezig: Huub Theunissen (HT) (vice-voorzitter), Tamara Steeghs 

(TSt), Karin Hegger (KH), Caspar Berden (CB), Piet van Rooij(PvR) 

Afwezig met afmelding: Thomas Sanders (TS) 

Omschrijving 

Agendapunt 

 

 Discussie Actie/Besluit 

1. Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. In verband met 

vakantie van TS zit HT de vergadering voor. 

 

 

2. Mededelingen/ 

post 

Sommige leden moeten deze vergadering eerder verlaten, ook TS is 

niet aanwezig, om die reden is besloten om de afspraak met de heer 

Kropman te verplaatsen naar een ander tijdstip. HT heeft contact met 

hem gehad. 

 

Ingekomen stukken: 

 Mevrouw Vincken heeft een e-mail gestuurd waarin zij een 

reiskostenvergoeding vraagt voor de door haar gemaakte 

kilometers voor de sollicitatie voor secretaris. Daar zijn echter 

vooraf geen afspraken over gemaakt en ook geen beloften over 

gedaan vanuit onze raad. De andere sollicitanten hebben ook 

geen vergoeding gekregen. Wij vinden dit gezien de 

omstandigheden een verantwoordelijkheid van de sollicitant 

zelf en op het moment dat er vergoedingen verwacht werden, 

had dit door mevrouw Vincken vooraf kenbaar gemaakt 

moeten worden. PvR stelt voor om dit onderwerp volgende 

vergadering nogmaals te bespreken met TS. De nieuwe 

secretaris kan dan een definitieve reactie sturen. 

 AH heeft een bericht van Cedris doorgestuurd dat de Tweede 

kamer akkoord is met de verplichting tot beschut werk. 

http://cedris.nl/nieuws/detail/article/tweede-kamer-akkoord-

met-verplichting-beschut-werk.html 

 CB heeft via een anonieme bron foto's binnen gekregen dat er 

op een werkplek, de hele ochtend geen begeleiding aanwezig 

is geweest. Op deze werkplek staan ook zaagmachines etc. 

 Op 30 november hebben we een reactie gekregen via onze 

website: 

http://www.participatieonline.nl/interessant/#comment-3365 

Wij hebben dit ter kennisgeving aangenomen en zien het als 

welkome aanvulling. De cliëntenraad gaat niet in op 

individuele klachten, maar we nemen deze wel mee in onze 

overwegingen. Dank aan diegene die deze zaken aan ons 

kenbaar willen maken. 

 

http://cedris.nl/nieuws/detail/article/tweede-kamer-akkoord-met-verplichting-beschut-werk.html
http://cedris.nl/nieuws/detail/article/tweede-kamer-akkoord-met-verplichting-beschut-werk.html
http://www.participatieonline.nl/interessant/#comment-3365
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Uitgaande stukken: 

 Er is een overleg geweest tussen Gemeente Venlo, or en WAA, 

over de Participatiewet met name het deel beschut werk. Wij 

zijn daar als Cliëntenraad Wsw niet bij geweest. TS heeft dit in 

een e-mail (Datum…) kenbaar gemaakt. Daarin heeft hij ook 

verwezen naar onze brief 'Knelpunten Beschut werk' van 4 

oktober 2016. http://www.participatieonline.nl/wp-

content/uploads/2013/11/Brief-11-Knelpunten-Beschut-werk-

Oktober-2016-1.pdf 

 TS heeft namens de cliëntenraad een e-mailbericht (Datum…) 

gestuurd aan de WAA, dat ons ter ore is gekomen dat er 

privacygevoelige informatie staat in stukken van PSW. In deze 

e-mail heeft TS een aantal vragen gesteld. Deze zijn ook 

beantwoord door mevrouw Schütt van de WAA. Er zal 

nogmaals gewezen worden op de regels rondom privacy en de 

dossiers zullen doorgenomen en indien nodig aangepast 

worden. 

 

3. Notulen 10-11-

2016 

 

De notulen worden goedgekeurd. AH plaatst deze op de website: 

http://www.participatieonline.nl/wsw/notulen/2016-2/ 

AH plaatst 

deze op de 

website 

*19-12-2016 

 

4. Bekendmaking 

secretaris 

 

De commissie heeft met de sollicitanten gesproken. TS heeft een 

schriftelijke onderbouwing opgesteld over de totstandkoming van de 

definitieve keuze. Deze ligt ter inzage bij de voorzitter.  

De Cliëntenraad verwelkomd vanaf januari 2017 mevrouw S. 

Geurts in haar midden! 

 

 

5. Stand van zaken 

werving nieuwe 

leden 

 

Het moet belangrijk blijven dat de Wsw een aparte 

belangenbehartiging blijft houden. PvR geeft ook aan dat hij ziet dat 

als de Wsw toegevoegd wordt aan een brede raad, het onderwerp Wsw 

niet of niet voldoende aan de orde komt. Dit zal een belangrijk 

onderwerp zijn in het overleg met de wethouder op 12 december, maar 

ook met de andere gemeenten. AH plaatste naar aanleiding van vorige 

notulen al een stuk op onze site over de wettelijke kaders rondom 

cliëntenparticipatie: http://www.participatieonline.nl/wettelijke-

kaders-clientenparticipatie/ 

 

 

 

 

6. Brief or 

 

Zie mededelingen.  

7. Gast: de heer 

Kropman (Bergen) 

 

Vervallen  

8. Stand van zaken 

Statuten 

Cliëntenraad 

 

Zal besproken worden in aanwezigheid van de nieuwe secretaris.  

http://www.participatieonline.nl/wp-content/uploads/2013/11/Brief-11-Knelpunten-Beschut-werk-Oktober-2016-1.pdf
http://www.participatieonline.nl/wp-content/uploads/2013/11/Brief-11-Knelpunten-Beschut-werk-Oktober-2016-1.pdf
http://www.participatieonline.nl/wp-content/uploads/2013/11/Brief-11-Knelpunten-Beschut-werk-Oktober-2016-1.pdf
http://www.participatieonline.nl/wsw/notulen/2016-2/
http://www.participatieonline.nl/wettelijke-kaders-clientenparticipatie/
http://www.participatieonline.nl/wettelijke-kaders-clientenparticipatie/
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9. Rondvraag  Geen vragen. 

 

 

 

10. Sluiting  

 

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

komst.  

 

Volgende vergadering 12 december 2016 van 13:00 tot 14:30 overleg 

met wethouder Lamers. Er moet gekeken worden of er voldoende  

punten zijn om dit overleg door te laten gaan. Er wordt overlegd met TS 

 

De nieuwe data voor de vergaderingen in 2017 zullen in overleg met de 

nieuwe secretaris gepland worden. KH vraagt of het mogelijk is om de 

data eventueel aan te passen naar andere dagen. Voorkeur of 

maandagmiddag of woensdagmiddag. Bij voorkeur ook een eerder 

tijdstip bijvoorbeeld 11:30. HT geeft tijden door aan TS. 

 

Fijne feestdagen! 

 

Overleg met 

TS of 

vergadering 

van 12 

december 

door zal gaan. 

* 

  

Notulen goedgekeurd op                                                               *=afgehandeld 

Voorzitter   Thomas Sanders 


