Bijlage 9
Verslag vergadering Cliëntenraad Sociale Zekerheid van
Woensdag 19 april 2017
Aanwezig: Jan Roest (voorzitter), Marieke Prent, Sonja Wolf, Dorothé
Rijkenberg, Carona van den Broek, Kees van Ham (KBO), Alice van Deinsen
(W&I BBS), Doenja Peeters (vervangster Kim Houben), Jeannet Kool (W&I BBS),
Patricia Bloemheuvel (notuliste), Guido Brandt Corstius, Jamila Belarbi;

1. Opening

Jan Roest opent de vergadering om 10.00 uur (laatste vergadering).
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

2. Mondeling jaarverslag W&I Soest door de directeur van de
uitvoeringsorganisatie W&I BBS, mevr. J. Kool
De rapportage wordt door Jeannet Kool naar iedereen per email
toegestuurd. De mensen die geen internet hebben krijgen de papieren
versie.
3. Mededelingen
• Er is een brief van de gemeente, dat de subsidie voor het jaar
2017 is goedgekeurd. Het bedrag wordt weer aangevuld tot
6000,- euro.
• Guido is naar een middag bij Stimulansz geweest over de
omgekeerde toets (maatwerk). Je kijkt wat is de beste oplossing
voor deze klant. Het voorstel is om dit één keer apart op de
agenda te zetten!
• Benoeming van Guido is rond.
• Naar aanleiding van de laatste vergadering werkbedrijf (Guido &
Jan) is op 11 mei 2017 van 16.00 – 17.00 uur een gesprek met
de wethouders.
• Carona heeft het over dat haar moeder de vergoeding van het
Eigen Risico 2016 misloopt. Je moet dit indienen voor 31
december of 1 maand na laatste afrekening. Alice gaat hier naar
kijken. Geadviseerd wordt om wel bezwaar in te dienen en uitstel
te vragen voor dit bezwaar.
4. Bespreking verslag vergadering van 15 maart 2017
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• Voor de computers in de hal heeft men een tijdelijke oplossing,
zijwandjes op de computer tot de verbouwing (zomer).
• Mailwisseling: Alice gaat navraag doen.
• Eigen risico 2017 is de vergoeding op dit moment 100,- euro.
• Sonja neemt de plek in van Jan Roest in de Adviesraad Sociaal
Domein. (Marieke gaat dit vanmiddag in het DB bespreken).
Het verslag wordt vastgesteld.
5. Update herijking minimabeleid; stand van zaken

Doenja Peeters is van adviesbureau BMC en zij zal voor een periode van 4
maanden Kim Houben assisteren op de terreinen Herijking minimabeleid en
schuldhulpverlening. Er ligt een mooi concept met nieuwe beleidsregels volgens
de omgekeerde toets. Volgende vergadering gaan wij dit inhoudelijk bespreken.
Hoe staat Stichting Leergeld er voor?
Er ligt een concept samenwerkingsovereenkomst. Deze gaan wij verder uitwerken
en wordt in mei 2017 vastgesteld. In juni 2017 moet de Stichting Leergeld hier
mee gaan werken. Kees Jansma doet dit nu alleen. Hij krijgt ondersteuning voor
de administratie van vrijwilligers. En er komt nog een 2e coördinator bij.
Doelen van de Herijking:
1. Naar school kunnen komen.
2. Op school mee kunnen doen.
3. Wat kan je doen na school.
Verder zijn er aanvullingen gedaan op het Jeugd Sport Fonds en het Jeugd Cultuur
Fonds.
Doenja vraagt de leden van de CSZ mee te denken over het creëren van de
Kindfolder. En over het verspreiden er van.
Carona vraagt of er ook een folder voor ouderen komt?

6. Zichtbaarheid en bekendheid van de Cliëntenraad vergroten;
brainstormen
Dit agendapunt schuift door naar de volgende vergadering d.d. 03 mei
2017.
7. Wvttk en rondvraag
Kees vraagt of er een nieuwe telefoonlijst kan komen. Dit gaat Jan
regelen.
Marieke geeft aan dat in het vervolg de vergaderingen zijn op de 1e
woensdag van de maand.
8. Datum volgende vergadering en sluiting
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De volgende vergadering zal plaatsvinden op Woensdag 03 mei 2017 om 10.00
uur.
De vergadering wordt rond 12.00 uur beëindigd.
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