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Verslag 
 
Bijeenkomst : Cliëntenraad Beuningen 

Datum : 15 mei 2017 

Tijd : 19.30 - 21.30 uur 

Locatie : kamer 17 

Voorzitter : Jan Revenberg 

Notulist : Thea Verduijn-Otten 

Kenmerk : INT17.0353 

Kenmerkcode  : *INT17.0353* 
Aanwezig: de heer Ter Horst (Ton), mevrouw White-Roga (Jovanka), mevrouw Vrolijks (Dorien) en 

mevrouw Willems (Christien)  

Afwezig: de heer Van Beuningen (Ben) en mevrouw Graven (Ria) 

 
1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

3. Participatiewet en minimabeleid 

Geen bespreekpunten. 

 

4. Jeugdbeleid 

Geen bespreekpunten. 

 

5. Wmo 

Voorgelegd aan de Cliëntenraad: 
 Regionaal inkoopkader Wmo en jeugdhulp Blok B 2018 en verder. 

Vanuit de Cliëntenraad is er een reactie geformuleerd en deze wordt doorgestuurd aan de heer 
Goudriaan (beleidsmedewerker Zorg en Welzijn). 

 

6. Jaarverslag 2016 

Het jaarverslag 2016 is akkoord. Het Jaarverslag 2016 wordt ter kennis gebracht aan het college, 

raad en commissie via RISEM (Rubriek Ingekomen Stukken en Mededelingen). 

 

7. Scholingsprogramma 

In het overleg van 3 april 2017 is afgesproken om te peilen of Wmo-raden en Cliëntenraden uit 

de regio het een goed idee vinden om eens gezamenlijk te overleggen en zaken uit te wisselen.  

De uitnodigingsbrief is inmiddels verzonden aan de Burgeradviesraad Heumen, Adviesraad 

Sociaal Domein Mook & Middelaar, WMO Raad Wijchen, WMO Raad Druten en WMO 

Adviesgroep Berg en Dal. Men kan reageren tot en met 31 mei 2017.  

Inmiddels zijn er 2 positieve reacties binnen: Adviesraad Sociaal Domein Druten en Adviesraad 

Sociaal Domein Mook & Middelaar. 

De voorzitter zal na 31 mei 2017 een bijeenkomst plannen. 
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8. Mededelingen en terugblik bijeenkomsten 

 20-03-2017: Overleg Sociaal Team: is niet doorgegaan. 

 06-04-2017: Bezoek Hartensoos in Ewijk: de heer Ter Horst is hier naar toe geweest. 

Goede, geslaagde opkomst. 

 07-04-2017: Bezoek Poolse delegatie (Mikołów): de heer Ter Horst, mevrouw Graven en 

mevrouw Verduijn waren hierbij aanwezig. Geslaagde bijeenkomst. 

 19-04-2017: Regionale bijeenkomst Cliëntenraden contractering Wmo en Jeugdhulp. 

Mevrouw White-Roga is hier naar toe geweest. De werkgroep heeft 2 thema’s 

aangedragen (jeugd en vervoer). Er komt vanuit beleid een 3e thema. 

 

De heer Van Beuningen en mevrouw Graven zijn beide niet aanwezig. Vandaar geen 

terugkoppeling van onderstaande punten 

 24-04-2017: Overleg Sociaal Team: is niet doorgegaan.  

 Werkbezoek Seniorenvereniging Weurt: de vereniging staat niet open voor een gesprek 

met de Cliëntenraad. 

 Werkbezoek Seniorenvereniging Ewijk: vanuit de seniorenvereniging  zal er een datum 

worden dorgegeven (8- 15 of 22 mei 2017) 

 22-05-2017: Schuldhulpverlening: de heer Van Beuningen zal hierbij aanwezig zijn. 

 19-06-2017: Overleg Sociaal Team: Terugblik Sociaal Domein: de heer Van Beuningen 

zal hierbij aanwezig zijn. 

 Kandidatenraad: mevrouw Graven laat weten dat de voorzitter is gestopt. Verdere 

ontwikkelingen worden door haar gevolgd. 

 

9. Verslag vorige vergadering 3 april 2017 

Het verslag wordt vastgesteld en de actielijst wordt bijgewerkt. 

Ten aanzien van de actielijst: 

Punt 3: Uitnodiging WMO-raden: Wachten tot de reactie datum voorbij is (31 mei 2017).  

Punt 5: Gebruik tablet: vier personen laten weten interesse te hebben in het gebruik van een 

tablet via de gemeente, 2 personen moeten hierop nog een reactie geven. Wel wil men vooraf de 

bruikleenovereenkomst tablet inkijken. Is inmiddels aan iedereen toegestuurd. 

 

10. Cliëntenparticipatie 

Facebookpagina:  

De werkgroep is bij elkaar geweest. Afgesproken is dat een Facebook post kort moet zijn. De 

optimale lengte van een Facebookbericht is ongeveer 40 tekens. Mevrouw Vrolijks heeft zich 

inmiddels voorgesteld op Facebook. De heer Ter Horst zal een stukje aanleveren om zich zelf 

voor te stellen. Vanuit de werkgroep nogmaals het verzoek om een bericht door te sturen voor 

plaatsing op Facebook als men een werkbezoek heeft gebracht. Het bericht plaatsen met de 

naam van de persoon die daar naar toe is geweest. 

 

11. Rondvraag 

Mevrouw Vrolijks: 

 Gesprek Gezondheidsmakelaar: 
Zij heeft een interessant gesprek gehad met mevrouw B. de Meijer (Gezondsheidsmakelaar). Zij 

is in dienst van de GGD. Mevrouw de Meijer houdt zich onder andere bezig met gezondheid, 

voeding en beweging binnen de gemeente Beuningen. Mevrouw Vrolijks oppert het idee om haar 
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een keer uit te nodigen en een presentatie te laten verzorgen. Iedereen akkoord. Mevrouw 

Vrolijks zal haar vragen voor de vergadering van 25 september 2017. 

  

Mevrouw Vrolijks: 

 Interessant stukje tekst uit de mail van 09-05-2017: 
N.a.v. Nieuwsflits mei 2017: Kennis en ervaringen domein uit het land 

Beleid Hulp bij Huishouden: Gemeenten die hun beleid Hulp bij Huishouden n.a.v. de uitspraak 

van de  CrvB (2016) hebben moeten wijzigen. Participatieraad Welzijn Zorg Zundert vraagt uw 

medewerking.  Pragmatisme prevaleert boven rechtsgelijkheid voor inwoners gemeente 

Zundert  Lees verder>>   

Zijn er adviesraden die hier ook mee te maken hebben? Hoe gaat uw gemeente hiermee om? Wat 
zijn uw ervaringen? 

De voorzitter zal bovenstaande vraag voorleggen aan de heer Goudriaan (beleidsmedewerker 

Zorg en Welzijn) hoe de gemeente Beuningen hier in staat. 

Mevrouw Vrolijks: 

 Interessant stukje tekst uit de mail van 12-05-2017: 
                Nieuwsflits Resultaten Monitor gemeentelijke  (Wmo) adviesraden Sociaal Domein: 

Uitkomsten onderzoek onder adviesraden: 
Op blz. 21 van de Monitor worden belangrijke aandachtspunten beschreven met als doel het 
signaleren en bereiken van de achterban. Men heeft onder andere nodig; netwerkvaardigheden, 
een eropaf mentaliteit hebben, creativiteit en men moet er ook de tijd voor hebben. 
De vraag is: zijn wij als leden van de Cliëntenraad hierin voldoende geschoold? 
Afgesproken wordt dat men hier over na gaat denken. Dit komt terug in de volgende 
vergadering. 
 
BBQ: Er wordt contact opgenomen met de heer Van Beuningen om de barbecue te houden op 
een maandag.  
Inmiddels is er een datum vastgesteld: maandag 11 september 2017. 
 

12. Afsluiting 

De voorzitter sluit de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng. 

De volgende bijeenkomst is op maandag 19 juni:  19.30 – 21.30 uur (kamer 17) 

 

15. Stukken ter kennisname: 

 04-04-2017: Dinsdagmiddag 18 april: Informatiebijeenkomst over mobiliteit 

 04-04-2017: Effectmeting Wmo 2017 

 30-03-2017: Pubers en Gamen 

 10-04-2017:concept presentatie college contractering 2018. 

 07-04-2017: UITNODIGING Algemene Leden Vergadering Koepel Adviesraden Sociaal 

Domein - 11 mei 2017 

 13-04-2017: 540 Mantelzorgers in de gemeente Beuningen in het zonnetje gezet 

 13-04-2017: Nieuwsbrief 60 Koepel Adviesraden Sociaal Domein / april 2017 

 18-04-2017: Alzheimercafé Beuningen op maandagavond 8 mei: Bewust Wonen met 

dementie 

 19-04-2017: 15 juni: Kick-off 'Veilig financieel ouder worden Gelderland-Zuid' 

 21-04-2017: STUKKEN voor de Algemene Leden Vergadering Koepel Adviesraden 

https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/pragmatisme-prevaleert-boven-rechtsgelijkheid-voor-inwoners-gemeente-zundert
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Sociaal Domein 11 mei 2017 
 17-04-2017: Sociaal Team Noordwijk kiest ook voor het CRVS (Cliëntregistratie- & 

Volgsysteem) 
 26-04-2017: 1e terugkoppeling Cliëntenradenavond 
 26-04-2017: Aanvullende stukken ALV 11 mei 2017 

 03-05-2017: ALV 11 mei a.s. live volgen via internet 

 03-05-2017: Uitnodiging: Werkconferentie integratie van vluchtelingen in Oost-

Nederland 29 mei 2017 

 02-05-2017: programma Stek maand mei 

 02-05-2017: Themabijeenkomst herkennen van en omgaan met mensen met een 

beperking 

 03-05-2017: gebruik tablet (bijlage INT17.0283) 

 15-05-2017: Regionaal Inkoopkader 

 09-05-2017: Producten en aanbieders: overzicht gecontracteerde aanbieders 

 08-05-2017: AVI tweedaagse Gelderland 18 en 19 mei 2017 

 09-05-2017: Nieuwsflits mei 2017: Kennis en ervaringen delen: Oproepen van 

adviesraden aan elkaar. 

 10-05-2017: format voorstellen op FB 

 12-05-2017: Nieuwsflits Resultaten Monitor gemeentelijke (Wmo) adviesraden Sociaal 

Domein 
 

 

 

Actielijst: 6 maart 2017 

Nr. Datum Wie Wat Wanneer 

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

Er worden afspraken gemaakt met de 

seniorenbonden (Ewijk, Winssen) 

 

2017 

2. 03-04-2017 Ambtelijk secretaris Uitnodigen wethouder de heer Jan 

Kersten 

 

28 augustus 2017 

3. 15-05-2017 Ambtelijk secretaris Jaarverslag ter kennis brengen aan het 

college, raad en commissie. 

22 mei 2017: 

RISEM 

4. 15-05-2017 Voorzitter Uitnodigen adviesraden uit de regio ná 31 mei 2017 

 

5.  15-05-2017 Ambtelijk adviseur Gebruik tablet (opvragen 

bruikleenovereenkomst) 

z.s.m. 

6. 15-05-2017 Mevrouw Vrolijks Afspraak maken gezondheidsmakelaar 30 oktober 2017 

 

7. 15-05-2017 De heer Ter Horst Aanleveren stukje voor Facebook z.s.m. 

8. 15-05-2017 Voorzitter Vraag voorleggen aan de heer 

Goudriaan: Nieuwsflits mei 2017: (zie 

agendapunt 11 – rondvraag pagina 3) 

z.s.m. 

9. 15-05-2017 Allen Nadenken over uitkomsten onderzoek 

adviesraden (zie agendapunt 11 – 

rondvraag - pagina 3)  

19-06-2017 
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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) en mevrouw Graven (Ria)  

 

Na vaststelling in de eerstvolgende vergadering zal het verslag verstuurd worden aan: 

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

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

(Sarah), Sara Naus en Martijn Willems. 

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

Beuningen)  

 De heer Snijders (Ronald: manager dienstverlening)  

 

 

 

 
 
 


