Sociale Dienst Oost Achterhoek

Verslag van de vergadering van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 december 2018.
Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter), Truus Sieders-Wassink, Annie Ligtenbarg; Alphons Klein
Hemmink; Heidy Lelifeld; Ineke ter Haar; Jolanda ten Duis; Maja de Graaf, Sylvia Ansink, Herman
Scheers en Ben ten Dolle(ambtelijk secretaris).
1. Opening.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom in de laatste vergadering in 2018 waarin ook
afscheid zal worden genomen van een drietal leden.
2. Nieuws uit de werkgroepen.
Werkgroep ’Voorbereiden en organiseren Clientencontactdagen’. Het plan is om in maart
2020 een contactdag te organiseren gekoppeld aan de week van het geld. Nadrukkelijk zal
worden gezocht naar samenwerking met andere partners om bereik te vergroten. In plaats
van Truus zal Ineke in de werkgroep plaats nemen namens Berkelland.
Werkgroep ‘Schuldhulpverlening’. Werkgroep in afwachting van de reactie van de reactie van
het DB op het uitgebrachte ongevraagde advies.
Werkgroep ‘Onderzoek en voorbereiden adviezen minimabeleid’. Werkgroep zal initiatief
nemen om het gesprek met de voorzitter van het DB voor te bereiden.
Werkgroep ‘Communicatie’. Momenteel geen nieuws.
3. Actualisatie samenstelling werkgroep.
De Cliëntenraad kan zich vinden in de door de voorzitter geactualiseerde opdracht
formulering voor de diverse werkgroepen. Punt van aandacht blijven de vacatures binnen de
werkgroepen door het vertrek van 3 leden vanaf 1 januari 2019.
4. Voorbespreking bezoek voorzitter DB-SDOA dhr. Hoenderboom(10 januari 2019).
De afspraak is gemaakt dat er een vijftal vragen en een vijf tal integrale onderwerpen zullen
worden geformuleerd. De vragen kunnen gemaild worden naar Truus.
5. Mededelingen.
De voorzitter heeft een opzet gemaakt hoe om te gaan met de vacatures die nu ontstaan en
of de Cliëntenraad de keus wil maken voor een uitbreiding naar elf leden. Het resultaat van
de discussie is dat ieder lid van de CR zijn afwegingen gaat maken en dat het onderwerp
vacatures op de agenda van 10 januari 2019 komt te staan.
De secretaris deelt mede dat er inmiddels vijf aanmelding zijn voor deelname aan de
klankbordgroep van SDOA. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 28 januari
2019 op het Loopbaanplein. Hier zijn ook 3 leden van de CR voor uitgenodigd. In 2019 zal de
vergoeding voor vrijwilligerswerk worden verhoogd naar maximaal € 1700,00 per jaar.
6. Uitgaande en ingekomen post.
Er is een brief uitgegaan naar het DB inzake het budget voor 2020.
Geen ingekomen post.
7. Vaststellen verslag 8 november 2018.
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Ten aanzien van punt 5 vraagt Sylvia of de uitslag van de stemming inzake de herbenoeming
in het verslag moet komen. De voorzitter geeft als reactie dat dit inderdaad als onderdeel
van een openbaar stuk bekend moet worden gemaakt.
Het verslag wordt nadien ongewijzigd vastgesteld.
8. Rondvraag.
Ineke vraagt namens de FNV of inzichtelijk is te maken door SDOA hoeveel personen er een
werkervaringsplek hebben dan wel hoe andere re-integratie middelen ingezet worden. De
afspraak is gemaakt dat de FNV een brief zal sturen naar het DB van SDOA.
9. Sluiting.
Namens SDOA spreekt de secretaris zal dank uit aan de drie vertrekkende leden van de CR.
Voor hun inzet de afgelopen jaren krijgen ze een bos bloemen en een VVV-bon.
De voorzitter wenst een ieder fijne feestdagen en alle goeds voor 2019 en sluit de
vergadering.
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