Verslag van de digitale vergadering van de Cliëntenraad Participatiewet op 08 oktober 2020.

Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Maja de Graaf; Sylvia Ansink; Truus Sieders-Wassink; Frank
Knippenborg; Saskia Roesink; Alphons Klein Hemmink; Ineke ter Haar; Phaômé Malawau, Mirjam
Mouw, Claudia Freriks (ambtelijk secretaris)
Afwezig: Henk Walhof
Deelnemers: Wethouder Elvira Schepers-Janssen, Bernadet Klein Gunnewiek (beleidsmedewerker
Winterswijk) en Heidy Lelifeld

1. Opening
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de leden en deelnemende gasten
welkom. Wethouder Elvira Schepers-Janssen zal in een ingelast agendapunt een toelichting
geven over het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders in
Winterswijk over de collectieve zorgverzekering.
2. Ingelast: Collectieve zorgverzekering, toelichting door wethouder Elvira Schepers-Janssen
De voorzitter geeft het woord aan de wethouder. De wethouder dankt voor de mogelijkheid
op zo korte termijn de cliëntenraad toe te mogen spreken. En zij geeft de volgende
toelichting:
Op 29 september is in de Programmabegroting 2021-2024 door het college van burgemeester
en wethouders opgenomen dat de inkomensgrens per 1 januari 2021 verlaagd wordt van
130% van het bijstandsniveau naar 110%. De inwoners die daardoor niet meer in aanmerking
komen van de collectieve verzekering van de gemeente zullen begeleid worden in het vinden
van een passende zorgverzekering. Naast de besparing van € 30.000 voor de gemeente
Winterswijk verzekert de wethouder dat velen naar een beter passende verzekering over
zullen gaan.
Een tweede stap zal de afschaffing zijn van de collectieve verzekering per 1 januari 2022. Het
afschaffen levert een besparing op van € 101.000. In 2021 zal de gemeente onderzoeken welk
alternatief zij de cliënten zullen bieden. Tot de mogelijkheden horen bijvoorbeeld een speciale
poliswijzer, die de verzekerde een goedkopere verzekering op maat moet bieden. Daarbij
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heeft het college ook gekeken naar de positieve ervaringen, die gemeente Bronckhorst daarin
in het afgelopen jaar geboekt heeft.
Namens de cliëntenraad doen Truus en Saskia het woord. Zij hebben enkele kritische vragen
geformuleerd en vragen de wethouder om opheldering.
Saskia geeft aan dat de wethouder vorig jaar nog in het nieuws was met het onderwerp
Winterswijk armoedevrij 2040 en dat zij trots was deze opdracht aan te mogen gaan. Hoe valt
dit te rijmen met het feit dat honderden inwoners buiten de collectieve zorgverzekering zullen
vallen? De wethouder vertelt dat door de begeleiding van inwoners naar een beter passend
pakket er voor zowel de inwoner als ook voor de gemeente Winterswijk een positief resultaat
behaald kan worden. Saskia vraagt waar de mankracht vandaan gehaald wordt voor al deze
begeleiding. Dit zal ook voor meer kosten zorgen. Wethouder Schepers beaamt dit maar geeft
aan dat dit op te vangen is door zo breed mogelijk naar een situatie te kijken, bijvoorbeeld
ook door de situatie te bekijken via andere regelingen die van toepassing zijn zoals wmo,
jeugdzorg of schuldhulpverlening. Saskia twijfelt of er wel een vervangende verzekering
gevonden kan worden met eenzelfde dekking, die in de premie lager uit zal vallen. De
wethouder geeft aan dat in het aankomende jaar gericht gekeken zal worden naar de effecten
van een eventuele afschaffing. Verdere punten, die daarin opgenomen zouden moeten
worden zijn volgens haar een mogelijke toename van zorgmijders, geen toegang naar hogere
verzekeringspakketten voor chronisch zieken, onderverzekering, de toename van aanvragen
voor de bijzondere bijstand enzovoort.
De cliëntenraad is bovendien van mening dat zij vooraf gehoord hadden moeten worden wat
betreft de wijziging van het beleid per 1 januari 2021, waarin de inkomensgrens verlaagd
wordt van 130% van het bijstandsniveau naar 110%. De wethouder geeft aan dat dit mandaat
bij de gemeente ligt, het was echter wel netter geweest hen daarover eerder te informeren.
Zij geeft aan het zeer spijtig te vinden dat dit niet gebeurd is maar heeft juist daarom
vanavond in de eerstvolgende cliëntenraadsvergadering na dit besluit van de gelegenheid
gebruik willen maken de cliëntenraad daarover te informeren.
Truus vraagt welke positieve ervaringen gemeente Bronckhorst volgens de wethouder
opgedaan heeft. Het project is volgens haar informatie nog niet eens gestart.
De wethouder beaamt dit maar geeft aan dat gemeente Bronckhorst al wel zicht heeft op de
effecten voor de inwoners. In een rapport van het CPB (centraal planbureau) is sprake van
een no-claim polis. Het rapport van het CPB zal zeker ook invloeien in de bevindingen van de
gemeente Winterswijk. Truus betreurt dat er ondertussen al honderden inwoners geen
mogelijkheid meer hebben gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering.

Saskia vraagt waarop de bewering gestoeld is dat chronisch zieken hier mogelijk op vooruit
zouden kunnen gaan. Als antwoord geeft de wethouder aan dat naar het hele pakket gekeken
moet worden. Wellicht moet er voor deze persoon bijvoorbeeld meer naar fysiotherapie
gekeken worden in plaats van iets waar er nu meer dekking over afgesloten is.
De wethouder wordt gevraagd of er ook naar de stapeling van kosten gekeken wordt in het
onderzoek naar de effecten. Eerder al zijn in andere gemeenten ook al verhogingen geweest
van de inkomensgrens op andere regelingen zoals de wmo. Cliënten kunnen op deze maner
dubbel getroffen worden. De wethouder zegt toe hiernaar te laten kijken.
Zij snapt de zorgen, die de cliëntenraad heeft over dit onderwerp maar is ervan overtuigd dat
dit zowel voor de cliënten als ook voor de gemeente positief zal uitpakken.
De voorzitter bedank de wethouder en de beleidsmedewerker voor hun deelname en de
uitleg over het beleidsvoornemen van het College B&W Winterswijk.
De cliëntenraad stemt met elkaar af welke vervolgstappen zij ondernemen. Zij besluiten aan
het College van B&W Winterswijk en aan de raadsleden van Winterswijk een brief te sturen
en in te spreken op de Algemene commissievergadering op 14 oktober. Vervolgens zal er een
ongevraagd advies verzonden worden aan bovengenoemde geadresseerde en aan het
Dagelijks bestuur van SDOA. De ambtelijk secretaris informeert nogmaals over de juridische
situatie.
3. Informatie uit de werkgroepen
Winterswijk drempelvrij: Saskia deelt mee dat zij 11 september een online bijeenkomst heeft
gevolgd en dat zij dit verder blijft volgen. Ze richt zich momenteel meer op de fysieke
toegankelijkheid.
Werkgroep verordening sociaal domein: Er is een adviesaanvraag ontvangen van het DB over
de aanpassing van verschillende beleidsregels als gevolg van de wijzigingen rondom de
verordening Sociaal Domein. De cliëntenraad besluit dat de leden van de werkgroep
verordening Sociaal Domein hierop in te zetten, zijnde Sylvia, Mirjam en Henk.
4. Digitale facilitering
De vorige keer is geïnventariseerd of er behoefte bestond een I pad in bruikleen te ontvangen
voor de digitale vergaderingen. Ondertussen is voor de betrokkenen, die zich hiervoor
aangemeld hebben, de apparatuur uitgedeeld. Dit is een tussentijdse oplossing.
Verder valt te overwegen of de cliëntenraad in de toekomst de stap naar digitalisering wil
maken. Daarbij valt te denken aan professionele vergadersoftware e.d. De voorzitter zal voor
de volgende vergadering een voorstel formuleren.
5. Mededelingen

- De afspraak met wethouder Tannemaat is verplaatst naar december. De ambtelijk secretaris
herinnert de leden eraan dat nog iemand aangewezen moet worden voor de voorbereiding
van de vragen, die aan hem gesteld worden.
- Er is op 30 september een mail met een uitnodiging voor een onderzoek naar de effectiviteit
van re-integratietrajecten ontvangen. Ineke biedt zich aan als deelnemer. Haar e-mail adres
zal doorgegeven worden voor de ontvangst van de deelname link.
- Er is een uitnodiging van Brigitte Preijde (projectleider Samen aan het Stuur) ontvangen voor
een informatieavond op 15 oktober van 19.30-20.30 uur. De leden van de werkgroep Samen
aan het Stuur zullen hieraan zover mogelijk deelnemen. De e-mail adressen worden
doorgestuurd voor de ontvangst van de deelname link.
6. Uitgaande en ingekomen post
UIT:

23-9-2020 stroomlijnen besluit- en adviestermijnen, ter kennisgenomen

IN:

24-9-2020 beleidsregels, ter voorbereiding voorgelegd aan de werkgroep
24-9-2020 voortgang vroegsignalering, ter kennisgenomen
30-9-2020 collectieve zorgverzekering (WW), ter behandeling voorgelegd

7. Vaststellen verslag 10 september + actielijst
- Ineke stelt dat de visitekaartjes niet zoals beschreven in Groenlo zijn afgeleverd maar dat
deze verzonden zijn aan de leden.
- pagina 2: ‘technisch en taalkundige wijzigingen’ aanpassen in ‘inhoudelijke en taalkundige
wijzigingen’
- pagina 3: ‘hen’ moet zijn ‘ambtenaren’
- pagina 4: ‘da’ moet zijn ‘de’
- pagina 5: Mirjam heeft een aantal vragen verzonden naar de voorzitter. Deze zegt er weinig
mee te kunnen doen als cliëntenraad. Dit lijkt op persoonlijk belang. Dergelijke vragen kunnen
het best aan de inkomensconsulent worden gesteld.
- pagina 6: ‘volgen’ moet zijn ‘volgende’
- pagina 7: Voor de nog openstaande vacature was een kandidaat benaderd. In eerste
instantie bleek dit veelbelovend. Vanwege ziekte is de communicatie tijdelijk opgeschort. Men
zal op een later moment nog eens contact opnemen.
Andere mogelijke kandidaten uit deze doelgroep konden eerder niet benoemd worden omdat
zij niet aan het profiel voldoen dat in het huishoudelijk reglement is vermeld. De voorzitter
zegt dat het huishoudelijk reglement eventueel aangepast zou moeten worden.
- actielijst:
•

Sylvia zal het artikel voor de nieuwsbrief in januari voor haar rekening nemen.

•

In november zal vastgelegd worden wie de vragen voor het bezoek van wethouder
Tannemaat zal voorbereiden

•

Winterswijk drempelvrij van lijst verwijderen

•

Informatiemarkt 2021: zal waarschijnlijk ook niet plaatsvinden, nader te bepalen

•

Monitoring meedoen applicatie: de ambtelijk secretaris zal navraag doen of de
belronde inmiddels heeft plaatsgevonden

8. Rondvraag
- Mirjam geeft aan dat zij als inwoner van Berkelland de Berkellandwijzer heeft ontvangen. Ze
zal deze goed doornemen en komt hierop in de volgende vergadering terug.
De voorzitter vraagt of de andere gemeentes dit ook hebben. Alphons K.H. geeft te kennen
dat op de website van SDOA een digitale versie van iets soortgelijks is waarin inwoners hun
gegevens kunnen vullen en op grond daarvan informatie gegeven wordt waarop zij recht
zouden kunnen hebben.
- Alphons K.H. en Sylvia vragen om een geprinte versie van de evaluatie re-integratietrajecten
- Maja deelt een deel van een rouwkaart van een oud-lid van de cliëntenraad
- Mirjam had een e-mail naar de ambtelijk secretaris gezonden over een verzoek van een
gemeenteraadslid in Berkelland mondkapjes bij een verplichting ter beschikking te stellen aan
minima. De ambtelijk secretaris zal deze met de resterende leden delen.
- De ambtelijk secretaris is benaderd door Daan Eliens van het Digitaal inspraakplatform. Zij
bieden mogelijkheden de achterbancommunicatie via een platform aan te bieden. Er is eerder
door Henk aangegeven dat hier misschien behoefte aan is. De werkgroep communicatie zal
contact opnemen om na te gaan of dit iets voor de cliëntenraad is.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:36 uur.

De ambtelijk secretaris,

de voorzitter,

C. Freriks

A.G.M. Olthof

