Bijlage 10

Verslag vergadering Cliëntenraad Sociale Zekerheid van
Woensdag 03 mei 2017
Aanwezig: Marieke Prent (voorzitter), Dorothé Rijkenberg, Carona van den
Broek, Kees van Ham (KBO), Patricia Bloemheuvel (notuliste), Guido Brandt
Corstius, Alice van Deinsen (W&I BBS);
Gasten: Jacques van Gent en Loekie Nelschut (SJI), Doenja Peeters (vervangster
Kim Houben),
Afwezig: Sonja Wolf, Jamila Belarbi;

1. Opening

Marieke Prent opent de vergadering om 10.00 uur.

2. Concept Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2018 Gemeente
Soest
Toelichting Herijkt Minimabeleid (Regionaal)
• De inkomensgrens gaat naar 130%.
• Kindregelingen worden uitgebreid; St. Leergeld gaat hier voor de
zomer mee aan de gang.
• Regeling Chronisch Zieken gaat verdwijnen; hiervoor in de plaats
komt een volledige vergoeding van het eigen risico en een
verbeterde collectieve verzekering.
Verder zal er gewerkt worden volgens de omgekeerde toets. Er zal dus meer gekeken
worden naar wat iemand nodig heeft en dus meer maatwerk geleverd worden.
De leden van de CSZ zijn er wel bang voor dat er een gevoel van willekeur kan ontstaan.
Hoe bepaal je bijvoorbeeld of een verhuizing noodzakelijk is?
De CSZ geeft aan dat het nog steeds lastig is om via de website van de gemeente Soest
naar de site van Werk & Inkomen BBS te komen.
Verder is het onderwerp Bewindvoering iets om een keer aandacht aan te besteden.
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3. Mededelingen
• Voortaan de 1e woensdag van de maand vergadering.
• De maanden juli en augustus zomerstop.
• De leden van de CSZ stemmen unaniem voor het lidmaatschap
van Sonja Wolf. Haar aanstelling kan vanaf maart 2017 ingaan.
4.

Volgende vergadering op de agenda brainstormen naamsbekendheid CSZ.
Er wordt geld ingezameld voor een cadeautje voor het afscheid van Jan.

6. Zichtbaarheid en bekendheid van de Cliëntenraad vergroten;
brainstormen
Dit agendapunt schuift door naar de volgende vergadering d.d. 12 juni
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
De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 12 juni 2017 om 10.00
uur.
De vergadering wordt rond 11.40 uur beëindigd.
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