Verslag vergadering Cliëntenraad Sociale Zekerheid van
Donderdag 30 november 2017
Aanwezig: Marieke Prent (voorzitter), Patricia Bloemheuvel, Carona van den
Broek, Sonja Wolf, Alice van Deinsen (W&I BBS).
Afwezig: Jamila Belarbi (mk)

1. Opening
Marieke opent om 10.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen
• Sonja stopt met de Adviesraad Sociaal Domein omdat zij zich in
gaat zetten voor een inloophuis voor daklozen in Soest.
• De laatste vergadering van de CRAA was meer een
kennismaking, de CRAA bestaat uit 4 dames. Jan Roest was voor
de laatste keer aanwezig. De volgende vergadering is op 04
december 2017.
• Er is een brandbrief naar Den Haag omdat werkgevers geen
subsidie meer krijgen voor Wajongers.
• Van de laatste vergadering CRAA krijgt Sonja nog de notulen.
Marieke zou deze ook graag ontvangen.
• Marieke wil over een half jaar evalueren wat de toegevoegde
waarde is van de CRAA.
• Carona geeft aan dat zij op 19 september jl. bij St. Leergeld een
laptop heeft aangevraagd. In de Herfstvakantie is er iemand
langs geweest. Carona heeft gebeld met Kees Jansma en kreeg
toen te horen dat ze voor 1 december 2017 geen antwoord krijgt.
Ze moet voorlopig nog afwachten. De samenwerking tussen St.
Leergeld en gemeente is niet optimaal. In Amersfoort loopt het
veel beter, maar de gemeente Soest vindt het nog te vroeg om al
definitieve conclusies te trekken. Carona kan het beste contact
opnemen met haar klantregisseur. Alice geeft aan dat er in
september een gesprek is geweest met St. Leergeld. Gemeente
Baarn gaat zich ook aansluiten bij St. Leergeld. Carona geeft aan
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dat zij wil weten waar zij aan toe is. Er is nu in 2 maanden niets
gebeurd. Er zijn bij de CSZ meerdere signalen over de werkwijze
van de St. Leergeld binnen gekomen en wij zullen hierover in
gesprek blijven met de betrokken ambtenaren.
• Toeslagen:
• Begin december 2017 komt er een nieuw actieplan.Het idee is nu
om iedereen die de toeslagen vorig jaar heeft ontvangen,
automatisch de papieren toe te sturen. Dat zal
hoogstwaarschijnlijk in februari gebeuren .De CSZ zou dit het
liefst in januari willen, maar dat is voorlopig niet haalbaar. De
gemeente gaat veel meer doen middels een steekproef achteraf.
3. Bespreking verslag vergadering van 01 november 2017
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Deelname Regionale Raden
De CSZ ziet af van lidmaatschap van de vereniging Mobility voor komend jaar.

5. Wvttk en rondvraag
-Carona geeft aan dat zij naar de Dag van de Mantelzorg is geweest.
-Zilveren Kruis 06 december 2017 bijeenkomst.
-Uitvoering Schuldhulpverlening, in januari 2018 schuift Kim aan.
-Alice geeft aan dat Jeannet Kool weer een keer wil aanschuiven
tijdens onze vergadering.
-Alice geeft nog aan dat de gemeente Baarn bezig is met een
adviesraad sociaal domein.
Wellicht is er een samenwerking mogelijk op het gebied van werk en
inkomen als Baarn ook een cliëntenvertegenwoordiging heeft .
• Marieke: 17 januari 2018 is er een trainingsdag in Utrecht voor
beginnende leden van adviesraden.
- Marieke is gebeld met de vraag of wij een debat organiseren
rondom de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De CSZ
ziet daar voorlopig vanaf.
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6. Afsluiting
Voor de vergadering van januari 2018 is nog geen datum bekend.
Carona vraagt of dit weer op een woensdag kan.
De vergadering wordt rond 11.15 uur beëindigd.
De volgende vergadering is waarschijnlijk op woensdag 24
januari 2018 om 10 uur in een commissiekamer van het
gemeentehuis.
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