
VERSLAG CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN 
 
12 juli 2022 

 
Frits (voorzitter), Sonja, Leo, Hesham, Peter, Monique, Mehdy 
 
Van gemeente: Mirjam, Bas, Caroline, Marleen 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 

• Verslag 15 maart 2022 wordt toegevoegd aan agenda. Verslag is akkoord. 

• Nieuwe wethouders komen zich een keer voorstellen. 

• Volgende keer: cijfers uitstroom delen 
 
 
2. Voorstellen Mirjam, excursie Spaarne Werkt. 

 
Mirjam stelt zich voor. Ze heeft advisering over de regionale arbeidsmarkt en Spaarne Werkt 
overgenomen van Marleen. Ze is daarnaast jurist en behandelt bezwaarzaken Participatiewet en 
Wmo. Als leden daarover vragen hebben kunnen ze met haar contact opnemen (gegevens Mirjam 
in begeleidende mail.) 

 
Excursie Spaarne Werkt: donderdag 8 september. 

 
3. Gezond Verzekerd (toelichting Bas) 

• In cliëntenraad nog geen ervaring mee. 

• Bas gaat ervaringen ophalen in Haarlem. 

• Komt nog een keer terug in de cliëntenraad. 
 

4. Stand van zaken Energietoeslag (toelichting Marleen) 

• Tweede deel wordt volgende week overgemaakt. 

• Mogelijk nog een verhoging in het najaar. 

• Tot nog toe loopt het goed. 
 

5. Vereenvoudiging Schoolkostenregeling (toelichting Marleen) 

• Cliëntenraad is voorstander van vereenvoudiging van het proces (geen ‘bonnetjescontrole’), 
want schoolkosten moeten hoe dan ook gemaakt worden. 

• Kinderen op de middelbare school willen hun eigen schoolspullen kopen. Bonnetjes bewaren 
kan extra discussie opleveren. 

• Marleen gaat onderzoeken of er juridisch mogelijkheden zijn om het proces anders in te 
richten. 
 

6. Nieuwsbrief IASZ (toelichting Marleen) 

• We hebben voor het eerst een digitale nieuwsbrief, deze is gisteren verstuurd. 

• Cliëntenraad vindt het een fijne en toegankelijke nieuwsbrief. 

• Voorkeur voor de aanspreekvorm ‘u’. 

• Willen degenen die de nieuwsbrief niet ontvangen hebben dit aan Marleen doorgeven? 

• Frits toevoegen aan verzendlijst. 

• Graag een keer iets over de cliëntenraad in de nieuwsbrief en over de sociaal raadslieden. 

• Wordt minimaal 4 x per jaar verstuurd. Opmerkingen heel graag. 
 

7. Financieel ontzorgen Wet inburgering (toelichting Caroline) 

• Het is verplicht om asielstatushouders 6 maanden financieel te ontzorgen. Dit betekent vaste 
lasten doorbetalen vanuit de uitkering. 

• Dit is niet in alle gevallen mogelijk of wenselijk. We adviseren het college daarom om 
maatwerk toe te passen. De cliëntenraad is het hiermee eens.  

• Vluchtelingenwerk begeleidt de mensen; ook krijgen ze nog een training omgaan met geld.  

• Als het nodig blijkt krijgt iemand budgetbeheer aangeboden.  



• Caroline stuurt het collegevoorstel nog rond. Besluitvorming in Bloemendaal is eind augustus. 
 

8. Rondvraag 
 

We gaan heerlijk lunchen met elkaar! Dank voor alle inzet. 
  

 


