VERSLAG CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN
Vergadering van 25 september 2019
Aanwezig: Frits (voorzitter), Leo, Sonja, Peter, Hesham, Mehdy, Monique
Gasten: Anne (WMO raad Bloemendaal) Titia, Edo en Anneke (WMO Klankbordgroep Heemstede)
Vanuit gemeente: Marleen en Caroline (verslag)
1. Opening/ Mededelingen
Voor de behandeling van het onderwerp Minimabeleid zijn de WMO raad sociaal domein
Bloemendaal en WMO klankbordgroep Heemstede uitgenodigd. Een ieder stelt zich even kort
voor.
2. Verslag 7 augustus 2019
Het is al gepubliceerd. De werkwijze is dat na de vergadering het rondgestuurd wordt. Als er
geen opmerkingen komen binnen een week wordt het gepubliceerd. Anders zit er teveel tijd
tussen.
Graag nog vermelden dat Monique met kennisgeving afwezig was.
De vraag voor een Wsw-lid is verschillende malen uitgezet bij de OR-Paswerk. Helaas heeft
niemand zich nog gemeld.
Monique en Marleen moeten nog afspraak plannen over de website.
Anne merkt op dat de website een stuk duidelijker is geworden.
3. Minimabeleid 2020 – 2023
Marleen geeft aan het concept minimabeleid tot stand is gekomen met onder meer input uit de
evaluatie minimabeleid, het onderzoek van het Nibud en de opmerkingen van de cliëntenraad
vanuit eerdere overleggen.
Nieuwe zaken die voorgesteld gaan worden (bovenop de bestaande regelingen) zijn:
- ID bewijs
- Zwemlestoelage boven op de Eropuit Regeling
- Meer maatwerk
- Computerregeling ook in te zetten voor smartphone
- Kleding cadeaukaart in 2019, daarna per jaar af te wegen afhankelijk van budget
- Tool ‘Bereken uw recht’.
Het voorstel is om de nieuwe regelingen in Heemstede te dekken uit een incidenteel budget
voor armoede en schulden. In Bloemendaal past het nieuwe beleid binnen het bestaande
budget.
Zowel de Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal als de Wmo Klankbordgroep Heemstede
vragen extra aandacht voor de GGZ-doelgroep.
Anne merkt op dat het bestaan van vijf dorpen in Bloemendaal het bereik lastiger kan maken.
Marleen geeft aan dat onderzocht gaat worden of het nodig en wenselijk is om een
‘formulierenbrigade’ op te zetten in Bloemendaal, van waaruit ondersteuning geboden kan
worden bij het invullen van formulieren.
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Toelichting aanpak Sociale onderneming Netwerk Pro (verbindt en activeert vrouwen
op de arbeidsmarkt)
In het uitvoeringsprogramma Re-integratiebeleid is een keuze gemaakt om een project in te
zetten speciaal gericht op sociale activering van vrouwen. Er zijn 13 dames gestart, 9 dames
hebben alle 8 weken de bijeenkomst op vrijdagochtend in Plein 1 bijgewoond. Zij zijn
‘empowered’ en er zijn mooie dingen uit ontstaan. Een netwerk vergroot kansen op (betaald)
werk. Groepsdynamiek doet veel en helpt mensen verder te komen.

5. Toelichting sociale activeringstrajecten en taalstages Pasmatch
In het uitvoeringsprogramma Re-integratiebeleid is ook budget opgenomen voor Pasmatch
voor bemiddelingstrajecten naar werk. Door de aantrekkende economie zijn er minder

bijstandsontvangers die rechtstreeks naar werk bemiddeld kunnen worden. Het budget is
daardoor nog niet benut.
Daarom voegen we lopende het jaar twee doelgroepen toe aan de begeleiding bij Pasmatch.
Taalstages voor statushouders die aan het begin van hun inburgering zitten. Met e-learning en
eenvoudig werk proberen we de taal sneller bij te brengen in een veilige omgeving.
Ook hier proberen we een groep van te maken. Daarnaast een programma gericht op sociale
activering.
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Rondvraag
Frits sluit af met dank aan de inbreng van een ieder en stelt de volgende vergaderdatum vast
op 4 december 2019 van 10.00 tot 12.00.

