Sociale Dienst Oost Achterhoek

Verslag van de vergadering van de Cliëntenraad Participatiewet op 11 april 2019.
Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Heidy Lelifeld; Maja de Graaf; Sylvia Ansink; Truus SiedersWassink; F. Knippenborg; S. Roesink; Alphons Klein Hemmink en Ben ten Dolle(ambtelijk secretaris).
Afwezig: Ineke ter Haar. Publiek:-

1. Opening.
De voorzitter heet de aanwezigen en in het bijzonder de twee nieuwe leden van harte welkom.
Daarna volgt een introductie door elk lid van CR.
2. Nieuws uit de werkgroepen.
De werkgroep ‘Clientcontactdagen’ geeft aan dat er een principe afspraak is gemaakt met ‘de
Mattelier’ in Groenlo voor de contactdag op 27 maart 2020. In september 2019 zal er mailing volgen
als vooraankondiging en daarnaast begin oktober 2019 informatie in de nieuwsbrief van SDOA.
Vanuit de andere werkgroepen is momenteel geen nieuws te melden.
3. Beleidsregels verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen(advies)
De ambtelijk secretaris geeft een toelichting op het onderwerp met name wat de reden is om te
kiezen voor het opstellen van deze regels. De leden van de Cliëntenraad hebben de behoefte om de
bijgevoegde stukken wat nader te bestuderen. Hierbij is gekozen voor een ad hoc commissie
bestaande uit Frank, Saskia en Maja die ter voorbereiding van de volgende vergadering dit nader
zullen bespreken. Voorzitter zal een opdracht formuleren en toezenden. De secretaris geeft aan dat
dan het vervolg van dit agendapunt besproken zal worden.
4. Professionaliseringsprogramma.
Op 3 juni 2019 zal er een themamiddag zijn op het LBP te Winterswijk waarbij namens het VMTBerkelland(Neede) Wim Staargaard en Jan Onnink namens Schuldhulpmaatje een toelichting zullen
geven op hun werkzaamheden. Inmiddels is er voor 13 mei 2019 een middag ingepland waar Wilma
Kuiper, Stimulansz, een toelichting komt geven op de meest recente regelgeving van de
Participatiewet en de rol daarbij van de Cliëntenraad. Deze bijeenkomst is ook op het LBP(13.00 uur
tot 16.30 uur) te Winterswijk.
5. Voortgang invulling vacatures.
Namens de selectiecommissie geeft de voorzitter een toelichting op het gesprek wat heeft
plaatsgevonden met een kandidaat. De conclusie van de commissie en de aanwezige leden is om
deze kandidaat niet voor te dragen voor benoeming. De voorzitter zal de kandidaat hiervan op de
hoogte stellen.
Het bestuur van het Sociaal Steunpunt heeft laten weten dat er momenteel geen kandidaat is om
voor te dragen mogelijk dat dit binnen niet al te lange tijd wel aan de orde zou kunnen zijn. Op het
schrijven van de voorzitter naar Humanitas is de reactie binnen gekomen dat Humanitas binnenkort
wel denkt om iemand voor te kunnen dragen.
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6. Mededelingen.
Sylvia doet kort verslag van een regiobijeenkomst van Stimulansz die zij recentelijk met Heidy
bezocht heeft. Daarnaast geeft Alphons Klein Hemmink een toelichting op de bijeenkomst van de 10e
april in Berkelland met betrekking tot de voorlichting voor de oprichting van een BV voor beschut
werk en het dienstplan SDOA 2019.
De ambtelijk secretaris deelt nog mede dat er op 29 april 2019 de 2e bijeenkomst van de
klankbordgroep SDOA zal plaatsvinden.
7. Uitgaande en ingekomen post.
Uitgaande:
- Brief inzake reactie CR op klanttevredenheidsonderzoek;
- Brief aanbieding jaarverslag CR 2018.
Ingekomen:
8. Vaststellen verslag 14 februari 2019.
Zonder op of aanmerkingen wordt het verslag vastgesteld.
9. Vaststellen verslag 14 maart 2019.
Zonder op of aanmerkingen wordt het verslag vastgesteld.
10. Rondvraag.
Heidy benoemd het onderwerp aanslag belastingdienst n.a.v. ontvangst vergoeding(en) als lid van de
Cliëntenraad. Nadat over dit onderwerp gediscussieerd is wil de cliëntenraad toch een brief richting
het DB van SDOA verzenden met het verzoek om hier een gesprek over aan te gaan met de voorzitter
de heer Hoenderboom. Voorzitter zal dit regelen.
11. Sluiting.
De voorzitter deelt nog mede dat er eerst volgende vergadering in afwijking van het rooster zal
plaatsvinden op donderdag 16 mei 2019, daarna sluit hij de vergadering en wenst een ieder wel
thuis.

De ambtelijk secretaris,

de voorzitter,

G.B.ten Dolle

A.G.M. Olthof

