Sociale Dienst Oost Achterhoek

Verslag van de vergadering van de Cliëntenraad Participatiewet op 10 januari 2019.
Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter), Alphons Klein Hemmink; Heidy Lelifeld; Ineke ter Haar; Maja
de Graaf; Sylvia Ansink en Ben ten Dolle(ambtelijk secretaris). Tevens aanwezig Jos Hoenderboom,
voorzitter Dagelijks Bestuur SDOA en Ruth Hengeveld namens team Beleid.
1. Opening.
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom op de 1e vergadering in 2019.
2. Nieuws uit de werkgroepen.
De werkgroep ‘Communicatie’ heeft folders verzonden naar belangenorganisaties waaronder
de voedselbank. De werkgroep wil voorts via de griffiers van de gemeenten afspraken maken
voor bezoeken aan de raadsfracties. Vanuit de andere werkgroepen is momenteel geen
nieuws.
3. Bezoek voorzitter DB-SDOA dhr. Hoenderboom.
Nadat de leden van de Cliëntenraad zich voorgesteld hebben introduceerde de heer
Hoenderboom zich. Hij is voor de 2e periode wethouder in Oost Gelre en nu vanaf mei 2018
ook verantwoordelijk voor de portefeuille werk en inkomen en voorzitter van het DB van
SDOA.
De heer Hoenderboom ziet de gemeenschappelijke regeling van de SDOA als verlengd lokaal
bestuur. Voor hem is belangrijk dat de drie gemeenten op een goede wijze met elkander
samen werken en er uit komen op basis van consensus. Waarbij de gemeenten vrijheid
houden om zelf beleid door te voeren. Belangrijk is de inhoud die verantwoordelijkheid heb
je naar de burger toe, open staan voor vernieuwing en de doelstellingen van de wetgever
concreet maken voor de mensen.
Het belang van de cliëntenraad voor het DB is dat de cliëntenraad goed een spiegel kan
voorhouden voor ontwikkelingen. De voorzitter zal bij SDOA intern het verzoek neer leggen
om te blijven investeren om de cliëntenraad tijdig in te zetten bij de beleidsvoorbereiding en
om aandacht te hebben voor de evaluatie van het gevoerde beleid en de adviezen die de
cliëntenraad uitbrengt. Het onderwerp toepassen van maatwerk roept altijd wel discussie op
maar de intentie is toch om niet alleen de regels bepalend te laten zijn. De mogelijkheden
binnen de gemeenten om wat te doen aan de toegenomen inkomens ongelijkheid blijft een
lastig vraagstuk. Inkomensbeleid is Rijksbeleid waar de gemeenten maar gering invloed op
hebben. De heer Hoenderboom benadrukt nog dat de 3 gemeenten er belang aan hechten
om de integraliteit binnen het sociaal domein een impuls te geven. Er is een
bestuursopdracht om de positionering van de SDOA in het Sociaal Domein nader te
onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek zullen ook aan de cliëntenraad kenbaar
worden gemaakt. De heer Hoenderboom heeft bevestigd dat inderdaad de actualisering van
het minimabeleid en de bijzondere bijstand nog niet tot een wijziging in de praktijk heeft
geresulteerd. Echter een aanpassing van de meedoen regeling is momenteel binnen de 3
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gemeenten onderwerp van behandeling. De heer Hoenderboom benadrukt dat hij de rol van
de cliëntenraad een belangrijke vind, dat dit soms bij het niet op volgen van gevraagde of
ongevraagde adviezen teleurstellend kan zijn neemt hij zich ter harte. De afspraak is gemaakt
dat een DB lid van SDOA 2 x per jaar op bezoek komt bij de cliëntenraad. De voorzitter van de
cliëntenraad bedankt de heer Hoenderboom voor zijn bezoek en inbreng tijdens de
vergadering.
Invulling vacatures.
De voorzitter geeft een toelichting op zijn memo inzake de vacaturevervulling binnen de
cliëntenraad. De leden kunnen zich vinden in de voorgestelde aanpak om de vacatures
ingevuld te krijgen. Voor de vergadering van 14 februari 2019 zullen de voorzitter en de
ambtelijk secretaris nader afstemmen inzake de vervolgstappen.
Mededelingen.
De ambtelijk secretaris deelt mede dat de gemeente Oost Gelre heeft besloten om een werk
aanvaardingspremie te gaan verstrekken. De aanpak in de uitvoering moet nog worden
uitgewerkt. Daarnaast zullen binnenkort de drie gemeenten een besluit nemen inzake het al
dan uit zetten van een aanbestedingsproject voor een meedoen applicatie. Op 28 januari
2019 zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden van de klankbordgroep binnen SDOA.
Sylvia deelt mede dat afspraken tussen afvaardiging cliëntenraad Oost Gelre en de WMOraad moeilijk tot stand komen. In december 2018 zou er een afspraak zijn die de voorzitter
van de WMO in Oost Gelre vergeten was te agenderen. In het voorjaar van 2019 zal dit
opnieuw onderwerp van gesprek worden.
Uitgaande en ingekomen post.
Uitgaande post: brief inzake de herbenoemingen.
Ingekomen post: reactie op ongevraagd advies inzake schuldhulpverlening. Reactie op
budgetaanvraag 2020.
Vaststellen verslag 13 december 2018.
Aangehouden.
Rondvraag.
Heidy vraagt of er nog belangstelling is voor deelname aan de training voor adviesraden. De
leden van de cliëntenraad nemen dit in overweging. De voorzitter vraagt of er belangstelling
is om als onderdeel van het activiteitenplan 2019 een dagdeel in te plannen om het
onderwerp beleidsrouting binnen SDOA en de drie gemeenten onderwerp van gesprek te
maken. De leden zijn hier enthousiast over en zal definitief worden besproken in de
vergadering van februari 2019. De secretaris zal dit intern binnen SDOA alvast bespreekbaar
maken.
Sluiting.
De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng.
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