VERSLAG CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN
Vergadering van 4 december 2019
Aanwezig: Frits (voorzitter), Leo, Peter, Hesham, Mehdy, Monique, Sonja
Vanuit gemeente: Caroline, Marleen (verslag) en Bas (bij agendapunt 3)
1. Opening
2. Verslag 25 september 2019
Naar aanleiding van verslag:
Samenhang met Wmo raden heeft men als prettig ervaren. Dit kunnen we vaker doen, bijvoorbeeld in
ieder geval eenmaal per jaar of als het onderwerp daar aanleiding toe geeft.
Marleen en Caroline zijn op aanraden van Monique bij het Wmo-Loket Bloemendaal geweest. Het
Wmo-Loket is gevestigd in het pand van Welzijn Bloemendaal. De ontvangst is niet zo toegankelijk.
Met een rolstoel of rollator kun je er niet gemakkelijk in en het glazen deurtje bij de receptie komt ook
wat afstandelijk over. Zo zijn er meer verbeterpunten.
Idee: overleg vanuit de cliëntenraad organiseren met de Wmo-raad Bloemendaal om te komen tot een
gezamenlijk advies aan het college Bloemendaal.
3. Premie parttime arbeid
Bas legt de nieuwe regeling uit en geeft op verzoek rekenvoorbeelden. De premie wordt verhoogd van
25 naar 50 procent. De premie heeft geen invloed op toeslagen. Natuurlijk is de hoop dat iemand
uiteindelijk de uitkering kan uitstromen, maar niet ten koste van alles. Bas geeft aan dat het goed naar
de doelgroep gecommuniceerd gaat worden. Met de verrekening van inkomsten met de uitkering
wordt soepel omgegaan.
4. Terugkoppeling besluitvorming Minimabeleid 2020 – 2023
Het minimabeleid is in de twee raadscommissies besproken en wordt een hamerpunt voor de raden.
De informatieverstrekking naar de doelgroepen, organisaties en dorpskernen blijft een belangrijk
aandachtspunt. Vanaf 1 januari is het geldig. In december wordt de kledingcadeaukaart uitgegeven.
5. Deelname Participatiemarkt 8-4-2020
Heemstede en Bloemendaal doen in 2020 voor het eerst mee aan de Participatiemarkt. Ideeën voor
deelnemende partijen zijn welkom.
6. Tegemoetkoming Chronische zieken en gehandicapten
Mailing is verstuurd. Januari/februari campagne in de krantjes.
Vanuit de IASZ volgt nog overleg met de afdelingen Welzijn over de samenhang regelingen.
7. Rondvraag, nieuwe vergaderdatum.





Bijeenkomst Sociaal Domein is geweest op 26 november. Frits was er namens cliëntenraad.
Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is verstuurd. Reageren kan tot 6 december.
Monique: artikel over Participatie in krant? Samenwerking tussen Heemstede en
Bloemendaal? Caroline zoekt het na.
Volgende vergaderdatum: 5 februari 2020 van 10.00 -12.00 uur.

