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Clientenraad Participatiewet
Sociale Dienst Oost Achterhoek

Verslag van de vergadering van de Clientenraad Participatiewet op 10 september 2020.
Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Maja de Graaf; Sylvia Ansink; Truus Sieders-Wassink; Saskia
Roesink; Alphons Klein Hemmink; Ineke ter Haar; Henk Walhof; Phaome Malawau, Mirjam Mouw,
Claudia Freriks (ambtelijk secretaris)
Afwezig: Frank Knippenborg
Publiek: n.v.t.
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Informatie uit de werkgroepen
werkgroep communicatie: Ineke geeft aan dat de visitekaarten klaar zijn. Het logo is met
een hogere resolutie voorzien voor eventueel drukwerk en de actuele naam van de
clientenraad staat er nu op. Er zullen naamstikkers bijgevoegd worden. De leden mogen zelf
weten of zij daar gebruik van zullen maken. De leden zullen de kaarten binnenkort in
ontvangst kunnen nemen. Ineke zal deze in Groenlo afgeven bij de ambtelijk secretaris en
deze zorgt voor de verspreiding via de post.
Gebruik website: Ineke had een vraag daarover gesteld of men in beeld heeft of men kan zien
hoe vaak de website opgezocht wordt en hoe vaak dit dan is. Daar over heeft de clientenraad
mails van beleidsnnedewerker Monique Vos ontvangen. Haar vraag is daarmee beantwoord.
Het blijkt dat de website van de clientenraad toch regelmatig bezocht wordt.
- werkgroep informatiebijeenkomst: Sylvia heeft wethouderJos Hoenderboom geinformeerd
over de gewijzigde datum vrijdag 26 maart 2021 (14.00 uur — 17.00 uur).
- agendacommissie en ambtelijks secretaris, bespreking stroomlijnen besluiten: De
beleidsmedewerkers Jolanda Kuipers en Monique Vos hebben 27 augustus met elkaar
besproken hoe de clientenraad beter meegenomen kan worden in de besluitvorming.
Daardoor zout de clientenraad eerder al in het besluitvormingsproces op informele wijze
meegenomen worden in de ontwikkelingen. Dit betekent wel dat de clientenraad met deze
vertrouwelijke informatie zorgvuldig om moet gaan. Uiteindelijk zal altijd nog een formeel
advies volgen maar dan is de clientenraad alvast op de hoogte. Voordeel is dat de
clientenraad daardoor meer invloed uit kan oefenen op het besluitvormingstraject en dat zij
sneller hun advies terug kunnen koppelen omdat zij al eerder geinformeerd zijn. Dit betekent
echter ook dat zich ook nog wijzigingen kunnen voordoen alvorens het formele traject
gestart wordt. Benadrukt wordt dat de informatie op basis van vertrouwen alvast gedeeld
wordt en hier uiterste zorgvuldigheid geboden is. De presentatie van de bijeenkomst zal naar
de resterende leden toegezonden worden.
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6.

Evaluatie werkaanvaardingspremie (WAP) Oost Gelre, (brief 28-5-20)
De evaluatie van de werkaanvaardingspremie is besproken en ter kennis genomen door de
clientenraad. Ook dit zal op de actielijst geplaats worden en bij een volgende evaluatie met
elkaar vergeleken worden.

7,

Mededelingen
- drempelvrij Winterswijk, uitnodiging mail per 18 augustus voor 11 september:
Twee leden geven aan dat zij graag hadden deelgenomen maar dat zij momenteel uit
veiligheidsoverwegingen liever niet aan fysieke bijeenkomsten deelnemen. De ambtelijk
secretaris zal kijken of zij voor morgen nog iets zo snel kan regelen om de bijeenkomst
misschien digitaal te kunnen volgen.
aanpassing declaratieformulier met kostensoort: Om een snellere aanlevering van de
jaarcijfers voor de begroting te bewerkstellen zijn op de declaratieformulieren de
verschillende kostensoorten opgenomen. De leden worden verzocht in toekomst bij inlevering
van een declaratie ook de kostensoorten te vermelden.
- De clientenraad heeft de mogelijkheid nog een lid op te nemen. lneke heeft met een
mogelijke kandidaat gesproken of deze interesse heeft in de clientenraad. Mogelijk volgt er
nog na inlevering van een CV en motivatie een sollicitatiegesprek met de
sollicitatiecommissie.

8.

Uitgaande en ingekomen post
UIT:

14-06-20 Antwoord brief over jaarverslag 2019
28-07-20 Herbevestiging definitief advies Verordening Sociaal Domein

IN:

09-07-20 Aanvulling "Verordening Sociaal Domein", ter kennis genomen en
ingestemd
03-09-20 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), ter kennis
genomen

9.

Vaststellen verslag 11 juni 2020
Henk geeft aan dat hij genoennd staat bij de vacature voor een mogelijke kandidaat. Dit klopt
niet, dit moet verwijderd worden

10. Rondvraag
- digitale vergadering: De ambtelijk secretaris wijst erop dat in het reglement staat dat de
vergadering publiek is. Echter, tot deze vergadering is het publiek uitgesloten van de digitale
vergaderingen. Het voorstel is om eventuele gasten bij verdere digitale vergaderingen de
mogelijkheid te geven zich aan te melden en vooraf een link toe te sturen. De gastgever in
Zoom (de voorzitter) zou dan zelf kunnen regelen of gasten mogen inspreken of gedempt zijn.

