
 
 

Jaarverslag 2017/2018 
 
Vooraf 
 
Vanwege de vele personele wisselingen die zich hebben voorgedaan kiest de Cliëntenraad (CR) er 
voor om over 2017 en 2018 een kort, gecombineerd, jaarverslag te schrijven. 
 
2017 bleek in personele en organisatorische zin een overgangsjaar te zijn. Vier actieve leden waren in 
het voorjaar aan het eind van hun (verlengde) zittingstermijn. Ook de onafhankelijk voorzitter stopte 
wegens het aanvaarden van een baan die niet met het voorzitterschap te combineren viel. 
Hun plekken werden in etappes opgevuld. Nog net voor de zomer werd een nieuwe voorzitter 
gevonden en gedurende het hele jaar werden 6 nieuwe leden aangenomen, waarvan 1 na korte tijd 
wegens het vinden en aannemen van betaald werk, weer heeft opgezegd. 
Ook werd half 2017 een ander directielid contactpersoon voor de Cliëntenraad. 
 
Dat gaf dat jaar het karakter van een interim-jaar, een overgangsjaar. Feitelijk maakte de 
Cliëntenraad zo een nieuwe start. Elkaar leren kennen, inwerken en inlezen, maken van nieuwe 
afspraken en een andere taakverdeling, het heeft de nodige tijd gevergd. 
 
In 2018 wierp de schaduw van de gemeenteraadsverkiezingen zich vooruit. De fusie met Ten Boer 
stond niet ter discussie, of die met Haren al dan niet zou doorgaan, liet lang op zich wachten. Na de 
fusie met bijgaande gemeenteraadsverkiezingen breekt voor de Cliëntenraad – maar ook de andere 
adviesraden van de (voormalige drie) gemeenten - een onzekere tijd aan. De nieuwe gemeente moet 
binnen twee jaar vaststellen hoe ze de cliëntenparticipatie gaat vormgeven. Blijft er een Cliëntenraad 
Werk & Inkomen, al dan niet in iets aangepaste vorm – bestaan? Tot er iets nieuws is, blijven de 
‘oude’ adviesraden bestaan, zo ook wij. 
 
Al deze zaken hebben er gelukkig niet toe geleid dat de Cliëntenraad minder dan gewenst is 
toegekomen aan haar belangrijkste taak, het uitbrengen van adviezen aan het college. Wel heeft het 
tot gevolg gehad dat de ingezette werving om tot het maximale aantal leden (15) te komen, 
daardoor ‘in de wielen werd gereden’. Immers, aan potentiële leden kon, in tegenstelling tot de 
verordening, geen enkele zekerheid worden geboden over de duur van hun eventuele lidmaatschap. 
Met een relatief gering aantal mensen, rond de 7 à 8 leden, heeft de Cliëntenraad toch een 
behoorlijk aantal adviezen gegeven en in de aanloop daarvan veel met beleidsverantwoordelijken 
gesproken. Ter informatie, als sparringpartner, als spreekbuis voor mensen in de bijstand, de minima 
en mensen in de armoede. 
 
We hadden graag nog meer willen doen, maar zijn gezien deze omstandigheden tevreden over de 
uitkomst van de door ons verrichte werkzaamheden. 
 
Na het overzicht van de adviezen – die op de site van de Cliëntenraad uitgebreid zijn na te lezen – 
nog een enkele passage over ons reguliere contact met wethouder en de raadscommissie. Tot slot 
enkele opmerkingen over wat zaken rond organisatie en werkwijze van de Cliëntenraad. 
 



Adviezen 
 
Overzicht van de in 2017 en 2018 uitgebrachte adviezen: 
 
Nr Datum + Onderwerp Inhoud Advies Datum + Reactie B&W 

1 20-11-2016 
Reactie College over de 
Collectieve 
Zorgverzekering en 
harmonisering 
inkomensregelingen 

Zorg van de cliëntenraad over de collectieve verzekering en 
de inkomensregeling voor chronisch zieken 

• Collectieve verzekering te duur en beperkt 
Huishoudelijke hulp en meerkostenbeleid  

• De cliëntenraad zou graag zien dat het college 
inzichtelijk maakt waaraan de 20% rijksbijdrage is 
besteed 

• Waarom heeft het college het voorbeeld van 
Amsterdam niet gevolgd door de HH 1 als 
maatwerkvoorziening in te voeren 

• Kan het college duidelijk en transparant maken 
Reactie College over de Collectieve Zorgverzekering en 
harmonisering inkomensregelingen wanneer minima 
wel en wanneer geen Bijzondere Bijstand wordt 
verleend 

20-01-2017 
Bezien wordt of de premiekortingen 
bij Menzis hoger kunnen. Bijzondere 
bijstand kan als maatwerk voor 
medische noodzakelijke kosten. Er 
komt een onderzoek naar de 
meerkostenregeling voor Chronisch 
zieken (via Stadadviseert). 
Verantwoording Huishoudelijke hulp 
vindt plaats in de gemeenterekening. 

2 Ongevraagd 
16-01-2017 
Verlening van Bijzondere 
Bijstand voor 
huishoudelijke hulp 

De Cliëntenraad zou graag van het College vernemen 

• Hoe vaak in 2016 Bijzondere Bijstand is aangevraagd 
en hoe vaak deze is verleend aan mensen die hun 
eigen bijdrage voor hun huishoudelijke hulp niet 
kunnen betalen. 

• Hoe het College tegen deze constatering aankijkt dat 
het wettelijk niet is toegestaan om een Wmo 
voorziening aan te vullen met geld uit de Bijzondere 
Bijstand. 

• Hoe deze nieuwe regeling in 2017 voor chronisch 
zieken en hun eventuele partners en de minima in het 
bijzonder, geïmplementeerd wordt in het Wmo-beleid 
van de gemeente Groningen.  

Geen reactie ontvangen 

3 Ongevraagd 
07-03-2017 
Reactie van de 
Cliëntenraad op brief 20-
01-2017 mbt de 
meerkostenregeling en 
harmonisering 
inkomensregelingen 

In de brief van het college van B&W over dit onderwerp 
worden een aantal voorstellen gedaan waar de 
Cliëntenraad zich zorgen over maakt. Het belangrijkste 
onderdeel van dit advies is het voorstel aan de gemeente 
om een expertmeeting over dit onderwerp te organiseren 

 

Expertmeeting heeft plaatsgevonden 

4 Gevraagd 
19-05-2017 
Collegevoorstel 
‘Alternatieven voor de 
collectieve zorgverzekering 
voor minima’ 

De Cliëntenraad is van mening dat iemand een 
keuzemogelijkheid zou moeten hebben uit twee 
verzekeraars, en dat de inkomensgrens voor het recht op 
deelnemen aan de CZM verhoogd moet worden naar 130% 
van het bestaansminimum.  

Geen reactie ontvangen 

5 Ongevraagd 
15-09-2017 
Collegebrief van 5 juli 2017 
inzake 
‘beschermingsbewind en 
bijzondere bijstand’ 

De cliëntenraad staat achter het voorstel om het 
beschermingsbewind zelf uit te voeren en de commerciële 
partijen buiten de deur te houden De Cliëntenraad is geen 
voorstander van da optie om het draagkrachtcriterium aan 
te passen De Cliëntenraad gaat ervan uit dat de besparing 
op de kosten van beschermingsbewind beschikbaar blijft 
voor andere bestedingen voor de bijzondere bijstand en 
niet wegbezuinigd word 

Raadscommissie W&I 20-09-2017 
Goed dat de cliëntenraad de koers 
steunt, de tekorten op de Bijzondere 
Bijstand worden met de maatregelen 
teruggedrongen  

6 Ongevraagd 
27-09-2017 
Collegebrief van 14 
september 2017 inzake 
‘informatie over de 
meerkostenregeling’ 

1. Steun voor inzake optie 1 een verlaging van de 
uitvoeringskosten door middel van een vereenvoudiging 
van de administratie zoals geschetst. 
2. We adviseren het college om een expertmeeting te 
organiseren met organisaties als Ieder(in), Nibud en 
patiëntenorganisaties. Dit om een beter beeld te krijgen van 
zorgkosten van chronisch zieken en mensen met een 
beperking. Dit inclusief hun (on)mogelijkheden om 
vergoedingen voor bijzondere situaties te krijgen, zoals in 
de voorbeelden geschetst om van daaruit tot verantwoord 
beleid te komen. 

Raadscommissie O&W 04-10-2017 
Wethouder Schroor geeft aan dat de 
meerkostenregeling wel 
minimabeleid is, maar dat door hem 
in de vervolgstappen Stadadviseert 
zal worden geconsulteerd en de 
Cliëntenraad niet. 
B&W 05-03-2018 
Op 5 maart 2018 alsnog een mail 
ontvangen: advies is naar 
Raadsfractes etc. verzonden. Er is een 
expertmeeting belegd om een beeld 
te schetsen van de doelgroep die 
tussen wal en schip dreigt te vallen. 



7 Ongevraagd 
09-10-2017 
Collegebrief van 20 
september 2017 met als 
titel ‘Voortgang en borging 
Kansen in Kaart’ 

Naast aandachtspunten zijn er vier adviespunten. 
*Bij elk contact worden een aantal zaken ‘in beeld gebracht’ 
staat in uitgangspunt 3. De Cliëntenraad adviseert een 
gespreksverslag te maken, de klant inzage in het verslag te 
geven en de mogelijkheid te geven om hier correcties of 
wijzigingen in aan te brengen. 
*De klanten bij de uitnodiging van een gesprek er op te 
wijzen dat de mogelijkheid van onafhankelijke 
cliëntenondersteuning aanwezig is. 
*De klanten die uitgenodigd worden voor een gesprek, 
voorafgaande aan het gesprek een (vragen) lijst toe te 
sturen met de onderwerpen die aan de orde komen tijdens 
het gesprek. 
*Duidelijk aan te geven welke sancties het College denkt op 
te leggen aan klanten die niet meewerken aan het 
verplichte gesprek. 

Raadscommissie W&I 11-10-2017 
Wethouder heeft toegezegd de 4 
bullits van het advies over te nemen 
(de adviespunten)  
 

8 Ongevraagd 
10-11-2017 
Verlaging Wajong-
uitkering per 01-01-2018 

De Cliëntenraad vraagt aan de gemeente of ze de groep 
waarom het gaat in beeld heeft, of de ‘meerkostenregeling’ 
verhoogd kan worden, hoe het staat met de 
“Banenafspraken” en de voorlichting rondom (de gevolgen 
van) de maatregel. De Cliëntenraad wil graag door het 
College op de hoogte worden gehouden van de genomen of 
te nemen maatregelen.  

30-01-2018 
Voorlichting 1e verantwoordelijkheid 
UWV. 
UWV heeft rekenhulp 
Gemeente heeft voorlichting minima 
goed op orde. 
Aanvullend beleid is niet nodig 

9 Gevraagd 
12-01-2018 
Bijzondere bijstand en 
medische kosten 

Na ambtelijke toelichting is advies van de CR op 22-01-2018 
verzonden 

Geen reactie ontvangen 

10 Gevraagd 
25-01-2018 
‘Online opleidingen, hoe 
denkt de CR daarover?’ 

Directie heeft de CR advies gevraagd mbt online opleidingen 
bij Educentre. CR heeft mondeling positief geadviseerd 

Nvt. 

11 Ongevraagd 
07-05-2018 
Het informeren bij niet 
betalen van de uitkering 

Cliënten snel informeren als de uitkering niet op de 
reguliere datum betaald wordt 

Gesprek op 25 juli met hoofd 
inkomen en leden CR. Voorbeelden 
zijn doorgenomen (zijn 
uitzonderingen). Er wordt nog een 
keer aandacht gevraagd bij de 
medewerkers om klanten op de 
hoogte te stellen. 

12 Ongevraagd 
14-05-2018 
Aanpassing 
meerkostenregeling 2018 

Invoeringsdatum uitstellen aangezien cliënten niet tijdig 
geïnformeerd zijn. Maatregelen ontwikkelen om de 
administratieve last te verlichten 
05-07-2018: Vraag is voor een reactie bij de 
beleidsambtenaar neergelegd 

Geen reactie ontvangen 

13 Gevraagd 
14-05-2018 
Flextensie 

Flextensie niet toevoegen als instrument. 
Bereidheid tot meewerken onderzoek.  
Initiatieven bezien voor het echte probleem. 

05-07-2018 
Reactie was na de zomervakantie 
toegezegd. 
Er is geen formele reactie geweest, 
alleen een informeel memo van 
wethouder Van der Schaaf dat we pas 
in februari 2019 ontvingen. 
 

14 Ongevraagd 
15-10-2018 
Gebruik Suwinet 

Gebruik Suwinet is alleen wenselijk voor controle van 
inkomensgegevens. Voor re-integratie doeleinden 
onwenselijk. 

Geen reactie ontvangen 

15 Ongevraagd 
15-10-2018 
Versimpelen aanvraag 
uitkering 

* Wij adviseren om de zorgverzekeringspolis als bewijsstuk 
te schrappen. Het is voor de gemeente weliswaar handig 
om te weten dat en waar een cliënt is verzekerd, maar een 
zorgverzekeringspolis is niet nodig om het recht op een 
uitkering vast te stellen 
* Op dit moment hebben aanvragers vijf werkdagen de tijd 
om nog ontbrekende bewijsstukken in te leveren. Wij 
stellen voor om dit te verruimen naar tien werkdagen. 

Geen reactie ontvangen 

 
Op veel adviezen heeft de Cliëntenraad geen reactie ontvangen. Volgens artikel 15 van de 
Verordening moet het college alleen de Cliëntenraad informeren bij afwijking van het advies. De 
adviezen waarop we geen reactie ontvingen zijn niet allemaal door het college overgenomen. We 
betreuren dat de Cliëntenraad daarover niet is ingelicht en we hopen en verwachten dat het nieuwe 
college vanaf 2019 de Cliëntenraad over alle adviezen informeert wat zij daarover besluit. 



 
Overleg met het college, de wethouder 
 
In deze periode is er één keer overleg geweest met het college in de persoon van de 
verantwoordelijke wethouder, Mattias Gijsbertsen, en wel op 15 december 2017. 
Aan de orde kwamen de uitgebrachte adviezen, de speerpunten van het college voor 2018, de rol 
van de Cliëntenraad in relatie met Stadadviseert en de te vormen WIJ-raad, flextensie en Bijstand op 
Maat. 
 
Overleg met de raadscommissie Werk en Inkomen 
 
In deze periode is er twee keer overleg geweest met de leden van de raadscommissie Werk en 
Inkomen, en wel op 13 september 2017 en 3 oktober 2018. Nagenoeg alle fracties waren 
vertegenwoordigd wat door de Cliëntenraad zeer werd gewaardeerd.  
Aan de orde kwamen onder andere de hernieuwde samenstelling en toekomst van de Cliëntenraad 
na de gemeentelijke herindeling, flextensie en het armoedebeleid. 
 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 heeft de Cliëntenraad aan de 
aan de verkiezingen deelgenomen partijen een overzicht van voor de Cliëntenraad belangrijke zaken 
en onderwerpen gestuurd. 
 
Organisatie en Werkwijze 
 
Naast de plenaire reguliere vergaderingen is de Cliëntenraad met commissies gaan werken. Met in 
elke commissie een DB-lid om de lijnen kort te houden. De commissie Werk en de commissie 
Inkomen bestonden uit meerdere personen, de commissie Communicatie bleek met 1 persoon 
weliswaar kwetsbaar, maar kweet zich ook van haar taak. 
 
Door het vertrek van het lid dat de site jarenlang beheerde, is de site een tijd nauwelijks 
bijgehouden. In het najaar van 2017 is gewerkt aan een nieuwe, meer professioneel ogende, site. In 
december 2017 is deze, tijdens ons overleg met de wethouder, in de lucht gegaan. 
 
In het kader van professionalisering en kennisvermeerdering, heeft de Cliëntenraad met behulp van 
bureau Stimulansz in beide jaren enkele scholingsbijeenkomsten gehouden wat een positieve invloed 
had op de omvang, reikwijdte en inhoud van de adviezen. 
 
Voor de inhoud en een meer uitgebreide toelichting op de adviezen, verwijzen we naar de eigen site 
van de Cliëntenraad: clientenraadgroningen.nl 
 
15 Juli 2019, 
 
Hans Alderkamp 
 
Voorzitter a.i. Cliëntenraad Werk & Inkomen Groningen 
 


