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Verslag 
 
Bijeenkomst : Cliëntenraad Beuningen 

Datum : 3 januari 2017 

Tijd : 19.30 - 22.00 uur 

Locatie : kamer 17 

Voorzitter : de heer Revenberg (Jan) 

Notulist : Mevrouw Verduijn (Thea) 

Kenmerk : INT17.0031 

Kenmerkcode  : *INT17.0031* 
Aanwezig: mevrouw Vrolijks (Dorien), de heer Van Beuningen (Ben), de heer Ter Horst (Ton), 

mevrouw White-Roga (Jovanka), mevrouw Willems (Christien), mevrouw Graven (Ria) en op 

uitnodiging mevrouw  Kuijpers (Yvonne)   

Afwezig: -- 

 
1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Het agendapunt “Beuningse raad maakt Statement” wordt 
toegevoegd. 

 

3. Presentatie ‘Projectgroep Dementievriendelijk Beuningen’ 
Mevrouw Kuijpers geeft een presentie betreffende het project ‘Dementievriendelijk 
Beuningen’. 
Zie bijlagen: 

 

Onderstaand een korte toelichting: 

De projectgroep Dementievriendelijk Beuningen heeft als doel om meer bekendheid aan 

dementie te geven en het taboe te doorbreken. Dat geldt voor mantelzorgers, inwoners, winkels, 

bedrijven en verenigingen. De projectgroep coördineert, initieert en stemt projecten op het 

gebied van dementie op elkaar af.  

 

De projectgroep bestaat uit de volgende partijen: 

Zorggroep Maas & Waal; Buurtzorg; Alzheimer Nederland regio Nijmegen; Perspectief; 

Zorgtrajectbegeleider dementie; GGD en Indigo en gemeente Beuningen. 

 

Met het meer bekend maken en verbreden van het thema kunnen deelnemers toegevoegd 

worden. Bijvoorbeeld vanuit het verenigingsleven, bedrijven, voeding etc. 

De projectgroep komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar om voortgang te volgen, nieuwe 

initiatieven op te pakken en activiteiten op elkaar afstemmen. 

 

De projecten zijn:  Bewust Wonen met dementie; Prettig Thuis Kenniscentrum; Bewegen en 

dementie; Zorgtrajectbegeleiders dementie; Dementalent (streven is om dit in 2017 op te 

starten); Cursussen en informatiebijeenkomsten; Steunpunt Mantelzorg; AlzheimerCafé; 

Gespreksgroep voor dementerenden en Maatschappelijk ondernemen. 

 

4. Wmo 
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Voortgangsnota Sociaal Domein (BW16.00746):  

Opgemerkt wordt dat men onvoldoende tijd heeft gehad om alle stukken goed door te nemen.  

Afgesproken wordt dat men eventuele op- of aanmerkingen voor maandag 9 januari door 

geeft aan de voorzitter. 

5. Jaarplan 2017 

De voorzitter heeft een voorzet gemaakt voor de invulling van het jaarplan 2017. 

Afgesproken wordt dat men aanvullende thema’s door stuurt aan de voorzitter. De voorzitter 

zal het jaarplan dan verder uitwerken en in concept doorsturen. 

De vraag wordt gesteld of er een Sociale Kaart is binnen de gemeente Beuningen en of er een 

overzicht is van Modulaire Gemeenschappelijke Regelingen waar de gemeente Beuningen deel 

van uit maakt. Dit wordt nagevraagd door de ambtelijk secretaris. 

 

6. Participatiewet en minima beleid 

Geen bespreekpunten. 

 

7. Jeugdbeleid: 

Geen bespreekpunten 

 

8. Mededelingen en terugblik bijeenkomsten 

 14-12-2016: Meet en great in Wijchen (ervaringsdeskundige): mevrouw White-Roga 

is hier naar toe geweest. Zij is geschrokken over het feit dat blijkt dat er nog veel 

verbetering nodig is voor wat betreft de jeugdzorg. Er is vooral veel zorg over 

jongeren tussen de  18 tot 20 jaar. Vanaf 18 jaar vallen zij buiten elke vorm van zorg. 

 15-12-2016: Mevrouw Vrolijks heeft een bezoek gebracht aan het Molenhuis ‘Samen 
dingen doen’. Zij heeft dit bezoek als zeer positief ervaren. 

 27-12-2016: Nieuwjaarsbijeenkomst ZorgBelang: de heer Ter Horst gaat hier naar 

toe. 

 09-01-2017:  AlzheimerCafé regio Beuningen: mevrouw White-Roga en mevrouw 

Vrolijks gaan hier naar toe. 

 

9. “Beuningse raad maakt Statement”:  21 december 2016 

Naar aanleiding van het onderstaande zal de voorzitter namens de Cliëntenraad een brief 

sturen aan het college van B&W c.q. de gemeenteraad van Beuningen. 

 

De gemeenteraad van Beuningen heeft dinsdagavond geweigerd om in te stemmen met een 

begrotingswijziging met betrekking tot het Werkbedrijf. “Hiermee willen we een statement maken, 

dat het een keer moet ophouden,” zei Diny van Aalten van BN&M. 
Het aantal Beuningenaren dat werkt in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening blijkt 

groter te zijn dan eerder was gepland. Dat komt omdat er te weinig uitstroom is. 

Dit betekent voor de gemeente Beuningen een financieel nadeel van 285.000 euro. 

Fractievoorzitter Henk Plaizier van de VVD maakte een vergelijking met Breed, de voorganger van 

het Werkbedrijf. Ook daar speelden volgens Plaizier altijd dit soort problemen. 

Plaizier zei heel goed te begrijpen, dat de gemeente Beuningen de rekening straks alsnog zal 

moeten betalen. Dat is naar zijn mening inherent aan een gemeenschappelijke regeling. 

Frans Houben, fractievoorzitter van GroenLinks, zei zich grote zorgen te maken. “Wij zien niet in 
hoe de geldbedragen die we nu moeten betalen, in de toekomst minder zullen worden,” zo zei hij. 
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10. Verslag vorige vergadering  29 november 2016 

 Pagina 1 – Wmo: aanvulling: Wethouder de heer Kersten gaat intern navragen naar 

de mogelijkheid om een onafhankelijke vragenlijst af te nemen. Dit onder de cliënten 

waarbij inmiddels de gemaakte afspraken tijdens het keukentafelgesprek in de 

praktijk is gebracht.   

 Pagina 2 – rondvraag: de zin “Rabobank Coöperatiefonds geeft subsidie aan 

bijvoorbeeld de voedselbank” wijzigen in: Het Rabobank Coöperatiefonds beoordeelt 

aanvragen voor projectsubsidies en hiervoor zou ook de voedselbank in aanmerking 

kunnen komen. 

 

Het verslag wordt verder vastgesteld en de actielijst wordt bijgewerkt. 

 

11. Cliëntenparticipatie 

Facebookpagina:  

Er worden binnenkort nieuwe afspraken gepland om als werkgroep bij elkaar te komen. 

 

Cliëntenpanel: 

Geen nieuwe ontwikkelingen. 

 

12. Rondvraag 

 Mevrouw Vrolijks:  

Zij start op de dinsdagavond met haar eigen bedrijf: Action2Move. De leden geven 

aan dat zij anoniem akkoord gaan met verplaatsing naar de maandagavond en 

wensen haar veel succes.  

Nieuwe data vergaderingen 2017: 

Maandag  30 januari 2017; Maandag 6 maart 2017; Maandag 3 april 2017; maandag 

15 mei 2017 en maandag 19 juni 2017.De ambtelijk secretaris zal een nieuw rooster 

maken. 

 Medewerker Arbeidsvoorwaarden gemeente Beuningen (mevrouw  Veens):  

De leden van de cliëntenraad hebben recht geeft op een vergoeding voor het gebruik 

van een eigen computer. De mening van de leden wordt gevraagd hoe zij kijken tegen 

papierloos werken en dan de beschikking krijgen over een Ipad (in leen). Dit houdt in 

dat er dan geen vergoeding meer tegenover staat. 

De meningen zijn verdeeld. 3 Leden laten weten gebruik te willen maken van een 

Ipad, om zo papierloos te kunnen werken. De overige leden geven aan niet zo nodig 

een Ipad te willen (enkele lezen liever vanaf het papier en maken hier aantekeningen 

op). De ambtelijk secretaris zal bovenstaande terugkoppelen aan mevrouw Veens. 

 Ambtelijk secretaris: voor mevrouw Vrolijks en mevrouw Willems loopt in april 2017 

het 1e termijn van hun lidmaatschap af. De voorzitter vraagt aan beide of zij een 2e 

termijn zitting willen nemen. Beide geven aan nog een 2e termijn zitting te willen 

nemen. De ambtelijk secretaris zorgt voor een herbenoeming. 

 

10.  Afsluiting 

De voorzitter sluit de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng. 
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De volgende bijeenkomst is op maandag 30 januari 2017:  19.30 – 21.30 uur (kamer 

17). 

  

 Stukken ter kennisname 

 01-12-2016: De Stek - december 2016 

 05-12-2016: Artikel Sociaal Web (de heer Ter Horst) 

 06-12-2016: Spreekuur KOEPEL ASD dinsdagavond 6 december tussen 20.00- 

21.00 uur 

 13-12-2016: Collegevoorstel dagbesteding ouderen (mevrouw Van Kampen) 

 22-12-2016: De Stek Beuningen - Programma januari 2017 

 15-12-2016: Nieuw: start Alzheimer Café in Beuningen 

 20-12-2016: BW16.00746 Informatienota Voortgangsnotitie Sociaal Domein 

2016  

 23-12-2016: Werkgroep Data Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen 

 Vergaderschema raad en commissies 2017-2018  

 Raadsplanning januari 2017  

 27-12-2016: Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst  ZorgBelang  

 

 

 

 

Actielijst: 3 januari 2017 

Nr. Datum Wie Wat Wanneer 

1. 27-09-2016 Dhr. van Beuningen Suggesties nieuwe werkbezoeken: 

Er worden afspraken gemaakt met 

de 3 seniorenbonden (Ewijk, 

Winssen en Weurt) 

 

2017 

2. 17-05-2016 Voorzitter Voorzet schrijven: realiseren 

voortijdige betrokkenheid 

cliëntenraad in bepaalde 

processen. 

 

z.s.m. 

3. 25-10-2016 Voorzitter Uitwerken brainstormsessie 

Zorgbelang en Cliëntenraad. 

 

z.s.m. 

4. 29-11-2016 Voorzitter Participatiewet en minima 

beleid: 

De voorzitter neemt contact op 

met betreffende ambtenaar 

betreffende het groepsvervoer. 

Wat staat ons te wachten volgend 

jaar? 

 

z.s.m. 

5. 03-01-2017 Allen Jaarplan 2017: Thema’s 
aanleveren voor invulling van het 

z.s.m. 
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jaarplan. 

 

6. 03-01-2017 Voorzitter Voorzet maken Jaarplan 2017. 30-01-2017 

bespreken 

7. 03-01-2017 Ambtelijk secretaris Navraag doen: 

Sociale Kaart gemeente 

Beuningen; overzicht  Modulaire 

Gemeenschappelijke Regelingen 

waarin gemeente Beuningen 

zitting heeft. 

30-01-2017 

8. 03-01-2017 Ambtelijk secretaris Herbenoeming 2e termijn  

mevrouw Vrolijks en Willems. 

Termijn loopt af in april 2017. 

 

z.s.m. 

9. 03-01-2017 Voorzitter “Beuningse raad maakt 
Statement”:  21 december 

2016: brief sturen aan het college 

van B&W c.q. de gemeenteraad 

van Beuningen. 

 

z.s.m. 

10. 03-01-2017 Ambtelijk secretaris Vraag: uitsluitsel tegemoetkoming 

gebruik eigen computer/Ipad 

 

 

 

Dit verslag is verzonden aan: de heer Revenberg (Jan), mevrouw Vrolijks (Dorien), de heer Van 

Beuningen (Ben), de heer Ter Horst Ton), mevrouw White-Roga (Jovanka), mevrouw Willems 

(Christien), mevrouw Graven (Ria) en mevrouw Kuijpers (Yvonne). 

 

CC: Beleidsmedewerkers Beleid en Ontwikkeling: mevrouw van Kampen (Sonja), mevrouw Kuijpers 

(Yvonne),  de heer Goudriaan (André), de heer Stevens (Stefan), mevrouw Albers (Sarah): 

Beleidsmedewerker Sociale Zaken:  de heer Flemminks (Theo: coördinator Sociaal Team Beuningen), 

de heer Snijders (Ronald: manager dienstverlening) en wethouder de heer Kersten (Jan) 

 

 

 


