Verslag vergadering Cliëntenraad Sociale Zekerheid van
maandag 12 juni 2017
Aanwezig: Marieke Prent (voorzitter), Dorothé Rijkenberg, Carona van den
Broek, Patricia Bloemheuvel Guido Brandt Corstius, Sonja Wolf, Jamila Belarbi,
Alice van Deinsen (W&I BBS);
Gasten: Kim Houben (gemeente Soest);

1. Opening
Marieke Prent opent de vergadering om 10.00 uur.

2. Mededelingen
- De vacatie gelden kunnen wellicht sneller via Kim overgemaakt worden.
3. Stemmen over voortzetten lidmaatschap Kees van Ham
Naar aanleiding van het agendapunt stemmen over voortzetten
lidmaatschap Kees van Ham vindt er een discussie plaats. Uiteindelijk
volgt stemming: alle aanwezigen stemmen in met verzoek tot ontslag
aan het college van B&W van Kees van Ham. De officiële brief zal door
Marieke worden opgesteld en via Kim worden verstuurd naar het
college.
4. Bespreken verslagen 19 april 2017 en 3 mei 2017
Naar aanleiding van de notulen : het jaarverslag W & I komt terug op de agenda
van 6 september. Heb je de stukken niet (meer) neem dan contact op met
Marieke. Vragen over dit onderwerp of andere zaken die je tegenkomt graag
uiterlijk 30 augustus 2017 naar Marieke mailen voor een goede voorbereiding.
5. Brainstormen over invulling van het nieuwe jaar binnen de
CSZ.
- Het brainstormen levert op dat we eigenlijk een profielschets willen van
een eventueel nieuw lid. (ouderen, jongeren, Wajong).
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- Half Augustus komt er een rapport over schuldhulpverlening uit. Wij willen
hier graag ook de rol van de bewindvoerder bespreken want er zijn
alarmerende signalen.
6. Wvttk en rondvraag
- 26 Juni is er een bijeenkomst Kansen voor Kinderen in Artishock.
- Marieke geeft aan minder vertrouwen te krijgen in de sociale teams. In de
communicatie wordt pas laat duidelijk wat er wel en niet gedaan kan
worden. Zij krijgt hier voor bijval in de vergadering. Het begrip
zelfredzaamheid gaat soms wat irriteren. Het idee leeft dat de
hulpverlening niet altijd goed aansluit bij de hulpvraag. Ook het invoeren
van maatwerk geeft soms spanning, wat zijn nu de regels?
7. Datum volgende vergadering en sluiting
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 6 september 2017 om 10.00 uur.
De vergadering wordt rond 12.15 uur beëindigd.
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