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15 juni 2020
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Rob van der Geugten
INT20.0522

*INT20.0522*

Aanwezig: De heer Revenberg (Jan), mevrouw Graven (Ria), mevrouw White-Roga (Jovanka), de
heer Statema (Bert), de heer Seegers (Harry),de heer van der Geugten (Rob), mevrouw Knoop
(Marian), de heer van der Voort (Eddy),
Afwezig: -1.
Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen in de nieuwe samenstelling van de
cliëntenraad welkom.
2.

Vaststelling agenda
Agenda wordt vastgesteld conform voorstel.

3.

Wethouder Frans Houben
Kennismaking leden Cliëntenraad Beuningen wordt samengevoegd met het voorstellen van de
nieuwe wethouder Houben met verantwoordelijkheid voor :
 zorg, ondersteuning en welzijn (o.a. Jeugdwet en Wmo)
 Werk en inkomen
 Verkeer en vervoer / mobiliteit
 Participatie
Wethouder Houben is ruim 20 jaar ervaren op het bestuurlijke vlak binnen de gemeente.
Ziet uit naar samenwerking en inbreng van de cliëntenraad op voorkomende thema's op
het aandachtsgebied van publiek domein. Met name thema's rond de inclusieve
samenleving, vraag naar integratie en het beschikbaar stellen van wooncapaciteit voor
inwoners met psychische en psychiatrische kwetsbaarheid binnen de gemeente, zijn
thema's die op korte termijn om verstandige afweging vragen.
Wethouder Houben werd vervolgens nog bevraagd op enkele thema's:
Gunning diensten in het kader van de WMO (Harrie, Ria en Jovanka):
Aan Welzorg is het leveren van hulpmiddelen/diensten in het kader van de WMO gegund.
Leden van de cliëntenraad (Harrie en Jovanka) waren bij het inventariseringproces van
diverse aanbieders betrokken, maar hoorden achteraf dat gunning aan Welzorg was
verleend.
Andere locatie voedselbank: (Rob)
Het zoeken naar een vervangende locatie voor de voedselbank is noodzakelijk vanwege
de 1½ meter richtlijn tussen medewerkers en klanten en daarnaast vanwege de grotere
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behoefte en noodzaak voor het bergen van producten. Er wordt niet gekeken naar het
onderbrengen van het sociale loket op zo'n nieuwe locatie. Diensten als taalonderwijs,
ondersteuning bij administratie blijven vanuit Perspectief geboden.
Werkbedrijf: (Harrie en Ria)
Wethouder deelt de zorg van de cliëntenraad ten aanzien van Werkbedrijf. Wat zijn de
resultaten van ingezette middelen? Met name in de huidige Covid-19 periode waarbij veel
medewerkers nog steeds thuis zijn veelal zonder enige dagbesteding, gemis aan contact
en structuur. Wordt er met deze mensen contact gehouden? Hier is geen zicht op.
Afgesproken wordt dat er een “werkoverleg” zal plaats vinden over het WerkBedrijf. Aan
dit overleg zullen deelnemen Harry en Ria, de wethouder en de verantwoordelijke
ambtenaren. Aan Thea zal gevraagd worden om dit overleg te plannen.
Sociaal team (Ria):
Ria vraagt zich af of de druk op het sociaal team groter is geworden sinds Covid-19.
Wethouder geeft aan, dat de druk op het sociaal team op dit moment niet groter is dan
anders, maar dat kan wel toenemen wanneer huidige situatie langer aanhoudt, Mensen
werk gaan verliezen, er kan betalingsnood ontstaan en de lasten vanuit UWV naar de
Bijstand (gemeente)worden overgeheveld. Vraag is of ambtenaren zich al bezig houden
met de hogere druk die dan gaat ontstaan. Ook meldingen gerelateerd aan huiselijk
geweld namen niet toe.
Vervolg voorstelronde:
 Van de Voort (Eddy) opgeleid als fysiotherapeut en later werkzaam in het HBO
onderwijs (HAN). Vanuit Zevenaar in deze regio komen wonen. Wil opgedane kennis
en inzichten beschikbaar stellen voor de cliëntenraad.
 Van der Geugten (Rob) als verpleegkundige werkzaam geweest in diverse velden van
de gezondheidszorg waaronder laatste bijna 25 jaar in GGZ (klinische, ambulante
setting en crisisdienst). Wil evenals van de Vijver opgedane kennis en ervaring
inzetten ten behoeve van sociale thema's in de gemeente.
4.

Foto
Foto maken van de nieuwe samenstelling van de leden van de Cliëntenraad (voor de website,
facebook en de gemeentegids (foto aan mij doorsturen)
Het nemen van de foto van de cliëntenraad in nieuwe samenstelling werd uitgesteld vooral
vanwege de 1½ meter richtlijn.

5.

Aanpassen overzicht taakverdeling/aandachtsgebieden leden Cliëntenraad Beuningen
Voorzitter gaf aan, dat de nieuwe leden van de cliëntenraad hun voorgangers in principe
zouden vervangen binnen de verschillende aandachtsvelden. Hij zal een nieuwe taakverdeling
maken en laten verspreiden.

6.

Jaarplan 2019/2020
Voorzitter geeft aan, dat de acties van jaarplan 2019 voortgezet worden in jaarplan 2020.
Voorzitter komt met een actielijst per aandachtsgebied wat ervoor zorgt dat taken en
verantwoordelijkheden van de leden concreter en daarmee toetsbaarder worden.

7.

COVID-19 gerelateerde zaken
Geen opmerkingen.

8.

WMO
Geen agendapunten

9.

Participatie en minimabeleid
Geen agendapunten

10.

Jeugdbeleid
Geen agendapunten

11.

Cliëntenparticipatie
Facebook onderscheid zich van de website van de gemeente Beuningen in die zin, dat meer
procesmatig verslag wordt gedaan over wat de cliëntenraad doet/waarin ze betrokken is, Het
is een podium bedoeld ook om feedback te krijgen. Een middel ook waarbij burgers vragen
kunnen stellen. De interactie met burgers zou nog beter kunnen. Vraag is hoe je daar vorm
en inhoud aan kunt geven.
Harrie en Jovanka verzorgen de facebookpagina. Marian voegt zich bij hen.

12.

Mededelingen en terugblik bijeenkomsten
Er zijn vanwege de Covid-19 geen bijeenkomsten geweest.
Rob (sociale inclusie) maakte kennis met Mw. W. Peeters, verantwoordelijk beleidsambtenaar
sociale zaken.
Conclusie: belangrijk thema in het kader van sociale inclusie zal worden om 'commitment'
binnen de gemeente op te bouwen. Daarnaast zal worden ingezet op vroegsignalering en
preventie. Advies vanuit de cliëntenraad in dit proces is zeer welkom. Tijdens het gesprek
werd nog geopperd om te overwegen samenwerking te zoeken met de KUN Sociale
wetenschappen en/of de HAN (sociale wijkopbouwwerk). Belangrijke vraag zal zijn om te
onderzoeken hoe beeldvorming en algehele acceptatie ten aanzien van 'mensen met
psychische kwetsbaarheid' in de gemeente te bevorderen, angst en onzekerheid hanteerbaar
te maken.

13.

Verslag 18 mei 2020
Zie werkafspraken/actielijst:
 Welke ambtenaar aanspreekbaar voor welk beleidsterrein?
 Jaarverslag en jaarplan.

14.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

15.

Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

16.

Stukken ter kennisname
 25-05-2020: Rob van der Geugten: heeft zich ingeschreven om deel te nemen aan de
Webinar 'GGZ vriendelijke gemeente'.



















15-05-2020: Digitale Algemene Ledenvergadering | Uitkomsten (Koepel Adviesraden
Sociaal Domein)
18-05-2020: Nieuwsflits | Online ledenontmoetingen (Koepel Adviesraden Sociaal
Domein)
20-05-2020: Nieuwsflits | Handreiking: Wat betekent de coronacrisis voor de
adviesraden sociaal domein? (Koepel Adviesraden Sociaal Domein)
25-05-2020: Nieuwsflits | 15 juni Webinar ‘De GGZ-vriendelijke gemeente’ (Koepel
Adviesraden Sociaal Domein)
28-05-2020: Nieuwsbrief mei 2020 | Nieuws, trainingen en inspirerende voorbeelden
(Koepel Adviesraden Sociaal Domein)
28-05-2020: Verzamelmail Sociaal Domein (Sarah Albers – Beleidsmedewerker Zorg
en Welzijn )
03-06-2020: Enquête lokale adviesraden (student opleiding Management van de
Publieke Sector)
04-06-2020: Nieuwsflits | Handreiking: Ontwikkelingen in de zorg aan mensen met
een psychische beperking: Wat kunnen de adviesraden sociaal domein ermee?
(Koepel Adviesraden Sociaal Domein)
08-06-2020: Nieuwsflits | Handreiking Online communiceren voor lokale advies- en
cliëntenraden (Koepel Adviesraden Sociaal Domein) 15-06-2020: Nieuwsflits | Vult u
onze monitor voor lokale advies- en cliëntenraden in? (Koepel Adviesraden Sociaal
Domein)
18-06-2020: Nieuwsbrief juni 2020 | Nieuws, trainingen en inspirerende voorbeelden
(Koepel Adviesraden Sociaal Domein)
18-06-2020: kennismaking klankbordgroep en Welzorg op donderdag 18 juni 2020
om 14:00 uur (Harry Seegers – Lid Cliëntenraad Beuningen)
22-06-2020: Juni 2020 Taakverdeling Beleid en Ontwikkeling (Sonja van Kampen –
manager Beleid en Ontwikkeling)
22-06-2020: Nieuwsflits | Het goede gesprek binnen de adviesraad (Koepel
Adviesraden Sociaal Domein)
22-06-2020: Taakverdeling/einde zittingstermijn (Jan Revenberg/Thea Verduijn
25-06-2020: Verslag kennismaking Welzorg (Harrie Seegers)

Actielijst 15 juni 2020
Nr.
1.

Datum
25 november 2019

Wie
voorzitter

Wat
Komt met voorstel: afscheid van
Dorien, Christine en Carmen

Wanneer
z.s.m.

2.

25 november 2019

voorzitter

Flyer aanpassen. Dit gebeurt zodra
er nieuwe kandidaten benoemd
worden.

z.s.m.

3.

18 mei 2020

Thea

Overzicht aandachtsgebieden
beleidsmedewerkers

Is rondgestuurd

4.

15 juni 2020

Voorzitter

Overzicht
aandachtsgebieden/koppeling en
aftreedschema
Afspraak maken: WMO/Welzorg:
Harrie, Ria en Jovanka. Doel:
kennismaken. Vraag staat uit bij
afdeling Beleid en Ontwikkeling

Is rondgestuurd

4.

15 juni 2020

Thea

5.

15 juni 2020

Thea

Afspraak: Frans Houben, Ria en
Harrie (Gert-Jan ten Brinke –
beleidsmedewerker) en Jan onder
voorbehoud. Onderwerp:
Werkbedrijf. Afspraak wordt
gemaakt door het
bestuurssecretariaat

6.

15 juni 2020

Harrie
Seegers

Afspraak maken vrijwilligers
kerkgemeenschap

Najaar 2020

7.

15 juni 2020

Harrie
Seegers

Groepsapp aanpassen

Is gedaan

Dit verslag sturen aan: de heer Revenberg (Jan), mevrouw Graven (Ria), de heer Seegers (Harry),
de heer Statema (Bert), mevrouw White-Roga (Jovanka), mevrouw Knoop (Marian), Eddy van der
Voort en de heer Van der Geugten (Rob)
Na vaststelling in de eerstvolgende vergadering het verslag sturen aan: Beleidsmedewerkers Beleid
en Ontwikkeling: de heer Goudriaan (André), de heer Stevens (Stefan), mevrouw Albers (Sarah),
mevrouw Peeters (Willeke), mevrouw van de Vossenberg (Evelien) de heer Willems (Martijn),
de heer ten Brinke (Gert-Jan), mevrouw Van Berkel (Iris), mevrouw Willems (Marloes), mevrouw
Verton (Inge) en mevrouw Kooijmans (Anouk)
 Beleidsmedewerker Sociale Zaken: de heer Flemminks (Theo: coördinator Sociaal Team
Beuningen, de heer Snijders (Ronald: manager dienstverlening) en mevrouw Van Kampen
(Sonja: manager Beleid en Ontwikkeling)

