Sociale Dienst Oost Achterhoek

Verslag van de vergadering van de Cliëntenraad Participatiewet op 12 december 2019.
Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Sylvia Ansink; Frank Knippenborg; Saskia Roesink; Alphons
Klein Hemmink; Ineke ter Haar; Claudia Freriks (ambtelijk secretaris)
Afwezig: Maja de Graaf; Truus Sieders-Wassink; Henk Walhof
Publiek:1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.40 en heet iedereen welkom. Onze gast vanavond
is Henk van Deutekom. Hij zal een toelichting geven omtrent de te verwachten veranderingen
omtrent het project ‘één verordening voor het sociale domein’.
2. Nieuws uit de werkgroepen
- Sylvia, Ineke en Henk hebben voor de werkgroep cliëntcontactdagen overleg gehad met
Ton Zieverink bij de Mattelier over contacten voor de muzikale omlijsting en andere
programmapunten. Het tijdstip van de bijeenkomst is verzet naar 14.00 uur – 17.00 uur.
Deze wijziging zal nog veranderd moeten worden op de vooraankondiging die op de
website geplaatst is. Henk gaat nog door met het werven van sponsoren. Ineke heeft
vanmiddag bij het platform Financieel duurzaam Berkelland meegedeeld dat deze
bijeenkomst zal plaats vinden. Ze wil nog contact opnemen met TV Gelderland of daar
nog iets geplaatst/ uitgezonden kan worden. Ze schrijft ook nog een klein stukje voor de
nieuwsbrief in januari.
- Werkgroep communicatie: Sylvia, Ineke en Alphons KH hebben geen nieuwe meldingen.
Wel merken zij op dat er in de gaten gehouden moet worden dat men op de
cliëntcontactdagen over voldoende folders moet kunnen beschikken. Zij zullen opnemen
of er nog nieuwe folders bij moeten komen.
- Werkgroep Samen aan het stuur: Henk, Ineke en Alphons KH nemen deel aan deze
werkgroep. De werkbeschrijving is door de werkgroep opgemaakt en aan de voorzitter
voorgelegd. Helaas is deze nog niet door iedereen ontvangen. Er wordt daarom een
mondelinge toelichting gegeven. Daarin wordt het volgende vastgelegd: de commissie
onderzoekt wat de gevolgen zijn van de visie van de drie gemeenten op hoe zij SDOA
willen inrichten en willen positioneren in het Sociale Domein. De opdracht wordt door de
leden voor akkoord bevonden en vastgesteld.
3. Stand van zaken vacatures
Er zijn door de selectiecommissie drie kandidaten uitgenodigd voor aankomende week.
4. Presentatie ‘Anders denken, anders werken’ door Henk van Deutekom (één verordening
Sociaal Domein)
Henk van Deutekom is projectleider voor de opdracht ‘één verordening voor het Sociale
Domein’. Het doel daarvan is de dienstverlening dichter bij de burger te brengen. Waar
voorheen de regels en wetgeving centraal stonden en proceduregericht gewerkt werd, wordt
tegenwoordig meer gestuurd naar een werkwijze vanuit de bedoeling. Dit willen zij bereiken
door alle regelingen te bundelen per hoofdregel waarin de inwoner centraal staat. De opbouw
zal veranderen in thema’s zoals inkomen of schulden. De taal en vormgeving van de tekst zal
toegankelijker gemaakt worden. Verder zal de ruimte en richting voor passende
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ondersteuning opgenomen worden en een visiedocument voor elke gemeenten waarin de
doelen en kernwaarden per gemeente geformuleerd worden.
Wat betreft het tijdspad wordt verwacht dat de werkgroep van januari tot en met april 2020
bezig is met het vullen en rangschikken van de thema’s en dat in april/mei de basistekst van
de gemeenten klaar zal zijn. In juni/juli zal dan de lokale variant van de verordening op de
planning staan. In juli-september 2020 wordt verwacht dat de gemeenteraden een besluit
nemen en dat in september tot en met december 2020 met de voorbereidingen van de
invoering gestart kan worden zodat per 1 januari 2021 de nieuwe verordening in werking
treedt. Dit betekent dat met inwerkingtreding van de nieuwe verordening de verordeningen
Participatiewet, Jeugdwet, WMO en leerlingenvervoer e.d. niet meer geldig zijn en vervallen.
De cliëntenraad merkt op dat zij graag bij dit veranderproces tijdig betrokken willen worden.
Er wordt geopperd dat men misschien vooraf enkele concepten mee kan lezen zodat met
rond april niet met een hoos aan documenten te maken krijgt. Dit voorstel wordt door de
projectleider positief ontvangen. Tegelijkertijd zal hij via de ambtelijk secretaris de
cliëntenraad regelmatig op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken en bij behoefte
een extra bijeenkomst inplannen om stukken te bespreken.
Hij stuurt volgende week een modelversie voor de drie gemeenten op zodat de cliëntenraad
hiervan kennis kan nemen.
Wijziging huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk regelement is op een aantal punten gewijzigd.
- Wat betreft de omschrijving van de cliënten is de uitbreiding van de doelgroep met de
WSW’ers opgenomen met de toevoeging van artikel 2 van de Wet Sociale
Werkvoorziening.
- Verder zou de voorzitter graag nog van iedereen een uitgebreidere onderbouwing van de
werkzaamheden willen ontvangen om deze beter te kunnen verantwoorden. De
aanvullende onderbouwing voor de profielen wordt tijdens de vergadering mondeling
besproken en worden alsnog opgenomen. Het huishoudelijk reglement wordt daarmee
vastgesteld.
Adviesaanvraag beleidsregels terugvordering BBZ
De cliëntenraad heeft een advies aanvraag ontvangen omtrent de beleidsregels voor de
terugvordering van de BBZ. Omdat het ROZ een regionaal uitvoeringsorgaan is, zijn de nieuwe
regels zo uniform mogelijk gehouden en hebben de drie gemeenten hierin geen wijzigingen
gedaan ten opzichte van het voorgestelde beleid van het ROZ. Verder zijn er technische
wijzigingen en is het woord verplichting veranderd in ‘kan’.
Toch zijn nog een aantal vragen die de cliëntenraad graag beantwoord wil hebben voordat zij
antwoord geven op het advies. Het gaat daarbij om de kwijtschelding en de leeftijd beperking
voor nieuwe instroom. Zij willen een aantal vragen formuleren naar de betreffende
beleidsmedewerker en vragen wat meer uitleg. Ineke zal daarvoor een aantal vragen naar de
ambtelijk secretaris doorsturen.
Mededelingen
- budgetvoorstel 2021, Monique Vos: Het verzoek voor het budget 2021 is behandeld in het
MO van 4 december. Het Ambtelijk opdrachtgeversoverleg vindt plaats op 8 januari. Daarna
zal het doorgestuurd worden naar het DB van 30 januari.
- verdere infomails die verzonden zijn naar de cliëntenraad:
21-11-19 Stimulansz, Handreiking PW en artikel Ondersneeuwen, digitale kennisbank
Inzichtinsociaaldomein.nl/ 2-12-19 open brief voorzitter LCR aan staatssecretaris Tamara van
Ark / 2-12-19 LCR prijs voor privacy schenders
Uitgaande en ingekomen post
UIT:
brief 18 nov, Budget 2021 aanbiedingsbrief
Brief 18 nov, Voorstel budget 2021
Brief 18 nov, Aanvullende opmerkingen antwoorden DB over minimabeleid
IN:
brief 28 nov, Adviesaanvraag CR beleidsregels terugvordering Bbz

9. Vaststellen verslag 14 november 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en ter ondertekening aangeboden.
Wat betreft het punt Lokale inclusie van de actielijst: Ineke heeft met Marieke Heuzinkveld
(gemeenten Berkelland) gesproken of zij nog aanvullingen had naar aanleiding van de
evaluatie voor de inclusie. Zij gaf aan dat dit erg afhankelijk is vanuit welke beleidsregels hier
gekeken wordt. Besproken wordt of dit onderwerp wellicht beter meegenomen kan worden
in de werkgroep Samen aan het stuur.
10. Rondvraag
Saskia deelt mee dat zij zich uit de werkgroep Armoedevrij Winterswijk teruggetrokken heeft.
Zij vond dat er teveel aandacht geschonken wordt aan alleen maar succesverhalen en te
weinig naar de realiteit gekeken wordt. Bovendien zal een persoonlijk stuk van haar
verschijnen in de pers over zorgmijders.
Frank, Alphons KH en Sylvia hebben volgende week een afspraak met de WMO-raad van Oost
Gelre.
De voorzitter deelt mee dat de leden na de volgende vergadering van 9 januari aansluitend
uitgenodigd zijn voor een nieuwjaarsborrel.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

De ambtelijk secretaris,

de voorzitter,

C. Freriks

A.G.M. Olthof

