Kort verslag vergadering adviesraad VWI d.d. 29 oktober 2019.
Openbaar deel vergadering:
1.

Aanwezig: Hilda Wetemans, Manja Pauwels, Andre van Gessel, Jacques van
Meurs, Wilma van Teeckelenburgh, Bert de Groot, Pieter Holtrigter, Frenk Lip,
Rinus van der Meer.
Afwezig: Davy Cinjee, Frank Schoolderman, Sjanie Donker, Rob Rosendal, Hans
Stel.
Notulist: Pieter de Graaf
Vz. Opent de vergadering en deelt mee dat wet. Sandmann is afgetreden als
wethouder. Derhalve vervalt agendapunt 5.

2.

3.

4.

5.
6.

Opmerking vergadering: De vragen zoals die zijn gesteld aan wethouder
Sandmann meenemen in een volgend contact met een nieuwe wethouder c.q. een
tijdelijke vervanger van hem.
Ingekomen post:
- MPB 2020-2023 wordt v.k.a.
- Raadsbrief Beantwoording vragen PMA 10-10-19. Met tevredenheid wordt
geconstateerd dat het gestelde m.b.t. het beschermingsbewind (zoals in
het laatste advies sociaal vangnet van de adviesraden) is overgenomen
door de gemeenteraad.
- Verslag openbare vergadering d.d. 24 september 2019 wordt onder
dankzegging aan de notulist vastgesteld.
- Actie- en besluitenlijst. Geen mededelingen
- Lijst schriftelijke adviezen en mondelinge afstemming. Signaleringsbrief
moet na verzending nog worden toegevoegd.
Info verstrekking A&I:
Vivian Goossens projectleider A&I introduceert het “schuldhulpverleningsportaal”
zoals men voornemens is dat te gaan gebruikenna de zomer 2020. In het
voorjaar 2020 zal men gaan testen met het portaal. Leden van adviesraad
stemmen ermee in om actief deel te nemen aan deze testen. E.e.a. zal lopen via
de ambtelijk secretaris.
Lydia Arwert-van Veenendaal en Hans van Uden informeren verder kort m.b.t.:
- Informatiebijeenkomst ‘klantreis’ in het Activerium voor leden van de
adviesraad op 5 november te 11.30 uur. Hier zullen een 7-tal leden van de
adviesraad aanwezig zijn.
- Gebruik participatieladder bij A&I bij intake ‘nieuwe klanten’.
- Informatie die is verstrekt aan de doelgroep i.v.m. stoppen collectieve
zorgverzekering Menzis en start poliswijzer.
- Het klantbelevingsonderzoek zoals dat is geweest bij A&I (en waarbij
Frank en Andre namens de adviesraad in het gelopen traject zij
meegenomen) . November wordt de eindevaluatie hiervan besproken in
het MT A&I en zal er een beslissing worden genomen over hoe hiermee
verder te gaan.
- Re-integratieptoject Viattence. Door de raad wordt nogmaals de zorg
uitgesproken m.b.t. de inkomenssituatie van de deelnemers aan dit project.
Agendapunt m.b.t. wethouder Mark Sandmann vervalt
Rondvraag: Bert vraag nogmaals aandacht voorde situatie (waarover door de
adviesraad in februari 2019 is geadviseerd) m.b.t. de rechtspositie van
werknemers bij Lucrato. Er si soprake van meerdere rechtsposities waarbij de
werkgever die naar believe kan inzetten.

Vz. sluit de vergadering

