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   Cliëntenadviesraad   

 

Verslag vergadering 
 
Datum: 13 maart 2017 
Tijdstip: 16.30 tot 18.30 uur 
Locatie: Werkcafé 1 
Aanwezig: Kees Slingerland (voorzitter), Ronald Geerligs, Marijke van Huizen, 

Greet den Dulk, Marjanne Meijerink (t/m agendapunt 2), Wies van den 
Nieuwendijk, Cecilia van Sabben, Marjolein den Uijl 

Afwezig m.k. Saida Yachou, Inge van der Heiden 
Gemeente: Nardy Beckers, Chantal Pols, Esther Bouma 
Notulist: Froukje Jellema 

  
 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij memoreert het optreden van 
Wies in het journaal in verband met het inspectierapport GGZ over Bart van U. 
 

2. Afscheid Marjanne Meijerink 
Burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Han de Jager komen langs om Marjanne persoonlijk 
te bedanken voor haar inzet voor de gemeente Alphen. Namens de cliëntenadviesraad bedankt 
de voorzitter haar, onder overhandiging van bloemen en bonnen. 
 

3. Vaststelling verslag 13 februari 2017 
Pagina 2, punt 10: het pesten vond niet plaats bij de SWA, maar op een detacheringsplek.  
Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Pagina 1: de voorzitter doet nogmaals een beroep op de aanwezigen voor suggesties voor het 
bestrijden van armoede bij kinderen. In dit verband komt de vraag aan de orde of de 405.000 euro 
van het Rijk ter bestrijding van de armoede wel of niet geoormerkt is. Dit wordt nagevraagd. 
Opgemerkt wordt dat het verslag al op de website staat terwijl het nog niet is vastgesteld. Dat 
wordt bewust gedaan, het staat als conceptverslag op de website. Desgevraagd geeft iedereen 
aan het daarmee eens te zijn. 
 
Actielijst: 
De actielijst wordt doorgenomen. 
 

4. Leerplicht en Thuiszitters 
Esther Bouma van de gemeente geeft een toelichting op het beleid en de werkwijze. Als definitie 
voor thuiszitters wordt gehanteerd ‘kinderen die langer dan vier weken ongeoorloofd thuis zitten 
en geen onderwijs volgen’. Vaak heeft dit een psychische oorzaak. 
Volgens deze definitie gaat het in Alphen (en Nieuwkoop, Kaag en Braassem) op jaarbasis om 
drie kinderen. Volgens een ruimere definitie (inclusief risicoleerlingen) gaat het om 30 tot 35 
kinderen op jaarbasis. 
Gewezen wordt op de onderwijsconsulent die bij conflicten tussen ouders en school kan 
bemiddelen. De gemeente kan daarnaar verwijzen, maar de ouders kunnen deze ook zelf 
inschakelen. Bij verwijderingsprocedures houdt de onderwijsinspectie toezicht. Desgevraagd 
wordt aangegeven dat een kind valt onder de zorg van de gemeente waar hij/zij woont. 
 

5. Aanbesteding Huishoudelijke hulp 
Marijke en Wies gaan met Joyce Niesten in gesprek over de opdracht aanbesteding 
huishoudelijke ondersteuning. 
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6. Werkgroep Participatiewet 

− Verslag Raadswerkgroep Participatiewet. 
Op dit moment is er niets nieuws te melden. Op 21 maart is de heer Depla aanwezig bij de 
werkgroep van de beide adviesraden om de voortgang te bespreken.  

− Follow up Matchcare. 
Nardy beantwoordt de vragen van Cecilia. Veel mensen uit de steekproef van Matchcare 
waren geen klant van het ServicePlein. Naar verwachting is de methode van Matchcare niet 
werkbaar. De methode staat haaks op Beter voor Elkaar. Er wordt wel een follow-up aan 
gegeven. Ten aanzien van de herbeoordelingsbrief geeft Nardy aan dat nog niet duidelijk is 
wat er met deze brief gaat gebeuren. Ze zegt toe te zullen navragen wat de relatie is tussen 
de herbeoordelingsbrief en de uitnodiging voor het zittende bestand. 

 
7. Maandrapportage Serviceplein 

De rapportage is te klein afgedrukt en daardoor niet goed leesbaar. Ook is niet de laatste versie 
verstrekt. Nardy zegt ervoor te zullen zorgen dat de rapportage nogmaals, goed leesbaar, wordt 
toegezonden. Geconstateerd wordt dat ook stukken bij andere agendapunten niet leesbaar zijn 
geprint. 
 
Toelichting op de rapportage:  
De trend is niet gewijzigd. Er is nog steeds instroom in de bijstand, waarbij opgemerkt wordt dat 
meer dan de helft van de mensen in de bijstand geen startkwalificatie heeft. Ook de armoedeval 
baart zorgen. Nardy doet een beroep op de cliëntenadviesraad dit waar mogelijk onder de 
aandacht te brengen. 
Geïnformeerd wordt naar de werkvoorraad bijzondere bijstand. Er zou een snellere manier van 
werken moeten komen. Nardy geeft aan dat dit zeker een punt van aandacht is. Het is de 
bedoeling een snelbalie te maken waar men zelf kan zien dat de aanvraag niet kansrijk is.  
In navolging van Maastricht wordt geprobeerd ook in Alphen in bepaalde gevallen bijzondere 
bijstand voor langere tijd (vijf jaar) te verlenen. Overwogen wordt hierover ongevraagd advies te 
geven.  
 

8. Vaststelling jaarverslag 2016 
Marijke krijgt de complimenten voor haar werk. 
Opmerking ten aanzien van pagina 6, Koersplan Participatiewet: hier wordt voorgesteld de reden 
voor het aftreden van de directeur iets anders te formuleren. Voorstel: …’trad af wegens 
problemen bij de SWA’. Voorts wordt gewezen op een taalfout in de laatste zin: ‘aanpakt’ moet 
zijn ‘aangepakt’. 
 
Met deze correctie wordt het verslag vastgesteld. Het komt op de website met in de Nieuwsflits 
een verwijzing daarnaar. Bovendien wordt een geprinte versie op de leestafel van het Serviceplein 
gelegd. Chantal regelt via Diny dat het verslag wordt geprint en bij de bestuurlijke stukken wordt 
gevoegd. 
 

9. Verslag voorzittersoverleg 7 maart 

− Rike van Oosterhout is bij de inwonersadviesraad geweest om iets te vertellen over het 
programma Blijvend Thuis. De cliëntenadviesraad verwacht een uitnodiging voor de 
focusgroepen. 

− Gekeken wordt of er samen met de inwonersadviesraad een gezamenlijke bijeenkomst kan 
worden georganiseerd voor een presentatie van het CJG. 

− Greet doet verslag van de vergadering over Inkoop Jeugdhulp. Er wordt op korte termijn 
gestart met een nieuw aanbestedingstraject. Dit betekent dat dit jaar de jeugdhulp duurder 
wordt dan begroot. Het is de vraag hoe dat gefinancierd wordt.  
Voorts wordt opgemerkt dat de laatste rapportage van de Jeugdhulp die van het tweede 
kwartaal van 2016 is. Uitgezocht moet worden of er daarna nog rapportages zijn geweest. 

 
10. Actualiteiten 

− Gewijzigde verordening en Nadere regels 
De samenvatting is op de website geplaatst. Ook in de Nieuwsflits zal een verwijzing worden 
opgenomen. De gemeente heeft over de wijzigingen te weinig gecommuniceerd. Afgesproken 
wordt hierover ongevraagd advies te geven. 

− Beantwoording vragen Wmo hulpmiddelenleveranciers 
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Gebleken is dat een groot aantal mensen is overgestapt van Welzorg naar Meyra. 
Dit is een punt van aandacht. 

− Bijeenkomst cliëntondersteuners 23 februari 
Kees was hier bij, er komt nog een verslag van. 

− Terugkoppeling werkconferentie 10 maart lokale belangenbehartiging verstandelijk 
gehandicapten. 
Kees doet verslag van deze bijeenkomst.  

− Landelijke cliëntenraad 6 april 
Afgesproken wordt dat Greet hierbij aanwezig zal zijn. Kees meldt haar aan. 

 
11. Rondvraag en sluiting 

− Marijke zou graag zien dat het logo van de cliëntenadviesraad ook op de agenda wordt 
gebruikt. Dit zou formeel niet kunnen omdat de gemeente de agenda verstuurt. Dit wordt nog 
nagevraagd. 

 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 

Besloten gedeelte 
 

12. Invulling vacature 
Gesproken wordt over de gewenste achtergrond van de kandidaat. Op basis hiervan doet Kees 
een voorstel voor een advertentie op de website en in Week in Beeld.  
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 Actielijst 

 Onderwerp Wie Wanneer 

1 Navragen of de bijlage bij de 
herbeoordelingsbrief is aangepast (m.n. wat 
betreft het deel voor het Serviceplein) en wat de 
afd. Financiën ermee doet. 

Inge verg. febr. -> maart -> april 

2 Aangeven welke zaken beschikbaar moeten 
zijn op de computer op het Serviceplein die 
bestemd is voor de inwoners. Plus welke 
folders eventueel nog op de leestafel moeten 
liggen. 

CAR 
 

PM 

3 Tom in de Buurt vragen de quickscan van 
Mezzo m.b.t. mantelzorgbeleid uit te voeren 

(www.mezzo.nl). 

Inge verg. febr. -> maart -> april 

4 Informeren of het mogelijk is dat de CAR de 
aanbestedingstekst huishoudelijke hulp van 
tevoren kan zien. 

Inge/Joyce 
Niesten 

verg. febr. -> maart -> april 

5 Informatie over het participatieverklaringstraject 
sturen naar stichting Nieuwe Alphenaren. 

Nardy informeert 
bij Inge 

verg. maart -> april 

6 Uitnodigen statushouder om ervaringen te 
delen bij vergadering CAR. 

Inge verg. augustus 

7 Uitzoeken relatie tussen de 
herbeoordelingsbrief en de uitnodiging voor het 
zittende bestand. 

Nardy verg. april 

8 Jaarverslag printen c.q. bij de bestuurlijke 
stukken voegen. 

Chantal/Diny z.s.m. 

9 Uitzoeken op welke wijze de hogere kosten 
voor jeugdhulp in 2017 worden gefinancierd. 

Inge verg. april 

10 Uitzoeken of de 405.000 euro van het Rijk ter 
bestrijding van de armoede geoormerkt is. 

Inge verg. april 

11 Uitzoeken of er na het tweede kwartaal 2016 
nog rapportages Jeugdhulp zijn geweest. 

Inge verg. april 

12 Het college erop wijzen dat er te weinig 
informatie is gegeven over gewijzigde 
verordening en nadere regels.  

Kees verg. april 

13 Vinger aan de pols houden inzake verschuiving 
cliënten Welzorg naar Meyra. 

allen verg. april 

14 Navragen of het logo van de cliëntenadviesraad 
ook op de agenda kan worden gebruikt. 

Inge verg. april 


