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1. Inleiding.
a. Opdracht van de CRW.
Ook het jaar 2021 heeft de CRW gepoogd adviezen aan het college van
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad te geven op het gebied van werk
en inkomen, minima- en integratiebeleid. Daarnaast proberen de leden van de CRW
doorlopend en op verschillende wijzen recht te doen aan de primaire opdracht:
weten wat de gewenste maar ook niet gewenste effecten zijn van alle
beleidskeuzen en beleidsmaatregelen die betrekking hebben op
uitkeringsgerechtigden.
b. Overlegstructuur.
In 2019 is besloten de Klankbordgroep (KBG) als het platform waarop de
cliëntenraden van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg en de
ambtelijke vertegenwoordiging van de afdeling Werk en Inkomen (W&I) van
Leidschendam-Voorburg elkaar ontmoeten, zodanig om te vormen dat uitsluitend de
rol van klankbord voor W&I vervuld blijft worden. Concreet betekent dit dat er
alleen onderwerpen op de agenda komen die betrekking hebben op cliëntervaringen.
De KBG komt hiervoor nog 2 maal per jaar bijeen.
Voor beleidszaken is afgesproken dat:
• De cliëntenraden zich rechtstreeks wenden tot de portefeuillehouders van
W&I en ambtenaren van hun eigen gemeenten om, indien nodig geacht, de
gewenste maar vooral de niet gewenste effecten van beleidskeuzen en
beleidsmaatregelen die betrekking hebben op uitkeringsgerechtigden te
bespreken.
• Alle beleidsvoornemens en besluiten met betrekking tot W&I ter advisering
van de wethouders aan de Adviesraden (ASD) zullen worden voorgelegd.
In goed overleg tussen de CRW en de ASD is afgesproken dat ongevraagde
adviezen van de CRW en zowel ongevraagde als gevraagde adviezen van de ASD
altijd op elkaar worden afgestemd en zo mogelijk namens beide raden aan de
wethouder worden gestuurd.
c. Financiën.
Jaarlijks is voor de CRW een budget van maximaal € 3.000 beschikbaar voor de
uitoefening van de taken en vergoeding van onkosten.
Een lid van de cliëntenraad ontvangt een kostenvergoeding, zoals die geldt voor het
doen van vrijwilligerswerk, zoals bedoeld in artikel 31, lid 2, onder k, van de
Participatiewet per vergadering of een daarmee gelijkgestelde activiteit (met een
maximum van 10 per kalenderjaar).
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2. Samenstelling van de Cliëntenraad.
De samenstelling van de
Herman de Bruijn
Ralph Olijslagers
Mirjam van der Sluis
Roxanne van der Kleij

Cliëntenraad zag er per 1 januari 2021 als volgt uit:
lid/voorzitter sinds 1 maart 2020
lid/penningmeester sinds 1 maart 2020
lid sinds 21 juni 2016 verlengd tot 20 juni 2022
lid sinds 30 augustus 2017 verlengd tot 30 augustus 2023

In de vergadering van 20 september werd het lidmaatschap van de CRW van
Roxanne van der Kleij na vier jaar, volgens artikel 6 leden 2 en 3 van de verordening
met twee jaar verlengd.
Om te voorzien in de eind 2020 ontstane vacatures is, door middel van een brief bij
de uitkeringsspecificatie van november 2020 en oproepen in de Nieuwsbrief Werk
en Inkomen en de Wassenaarse Krant, via de website van de gemeente en de
vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale de werving van nieuwe leden gestart. Met
de vier kandidaten die op deze vacatures reageerden, vond een eerste
kennismaking plaats. Vanwege de Coronabeperkingen moest gedurende langere tijd
van een plenaire fysieke nadere kennismaking met de kandidaten worden afgezien.
Uit eindelijk lukte het, de op grond van artikel 6 van de verordening Cliëntenraad
Werk en Bijstand Wassenaar geformeerde selectiecommissie, op 17 november 2021
een voordracht aan het college van Burgemeester en Wethouders te doen. Conform
die voordracht werden vervolgens de volgende leden benoemd:
Mevrouw Mahnaz Khoshchin, mevrouw Wil Wolters en de heer drs. Ali Rashid.
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3. Vergaderingen.
• De CRW is in 2021 aanwezig en/of vertegenwoordigd geweest bij de
volgende, deels digitale bijeenkomsten:
• 7 bijeenkomsten CRW;
• 2 bijeenkomsten KBG;
• 3 bijeenkomsten Sociaal Kontakt Wassenaar;
• 1 bijeenkomst van de ASD Wassenaar;
• 2x Overleg met wethouder Inge Zweerts de Jong;
• Nieuwjaarsreceptie Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties;
• Er zijn 2 commissievergaderingen digitaal bijgewoond waar punten die direct
of indirect betrekking hebben op de werkzaamheden van de CRW waren
geagendeerd;
• De voorzitter van de CRW en de voorzitter van de ASD hebben elkaar één
keer ontmoet;
• De voorzitter van de CRW is betrokken geweest bij de voorbereiding en
presentatie van het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024;
In verband met de Coronacrisis konden er geen vergaderingen fysiek in het
Gemeentekantoor plaatsvinden. Er zijn 2 ten huize van de voorzitter gehouden,
3 via Whatsapp en 2 via Google Meet.
Ook alle contacten met de gemeente, Werk en Inkomen en de KBG vonden
digitaal plaats.
De 2 geplande vergaderingen van de Landelijke Cliëntenraad moesten i.v.m. de
Coronacrisis worden geannuleerd.
De volgende onderwerpen zijn tijdens de bijeenkomsten van de CRW geagendeerd:
• De werving en selectie van nieuwe leden in de ontstane vacatures;
• Alle agenda’s en verslagen van de KBG-bijeenkomsten;
• Alle verslagen van de CRW-bijeenkomsten;
• Alle verslagen van de ASD-bijeenkomsten;
• De samenstelling, taakverdeling en vacaturevervulling van de CRW;
• Brief aan de gemeente over de Boodschappenboete en bijverdiensten;
• Schuldhulpverlening (nut van vroegsignalering en overgang naar nieuwe
Schuldhulpverlener Kredietbank i.p.v. Plangroep)
• De “wist U?” vragen voor de 2-maandelijkse Nieuwsbrief Werk en Inkomen;
• Jaarverslag CRW;
• Jaarverslag ASD;
• Bankrekening (tijdrovend papierwerk i.v.m. wijziging penningmeesterschap);
• Zorgverzekering (verschillen tussen Menzis en Zorg en Zekerheid);
• Managementrapportage Werk en Inkomen 2020 en 2021;
• Hoe kunnen wij ons als KBG beter zichtbaar maken.
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4. Financiën.
4a Toelichting op inkomsten en uitgaven
Begonnen werd met een saldo van € 1.972,73. Het verzoek aan de gemeente om dit
saldo met € 1.027,27 aan te vullen tot het jaarbudget van € 3.000, - is bij helaas
nog niet gerealiseerd, maar heeft ook niet geleid tot een liquiditeitstekort. In
totaal is in 2021 € 343,44 uitgegeven aan vergoedingen voor de bankkosten (€
183,09), reparatiekosten I-pad (€ 80,00), attentie ziekte (€ 22,00) en werving en
selectie nieuwe leden (€ 58,35). Deze mutaties hebben geleid tot een saldo van €
1.629,29 per 31 december 2021. De gemeente zal worden verzocht dit saldo aan te
vullen met 1.370,71 tot het jaarbudget 2022 van € 3.000, --.
4b Overzicht inkomsten en uitgaven over 2021.
1-jan-21
5-jan-21
3-feb-21
2-mrt-21
2-apr-21
20-apr-21
4-mei-21
2-jun-21
11-jun-21
2-jul-21
3-aug-21
2-sep-21
13-sep-21
15-sep-21
19-sep-21
30-sep-21
2-okt-21
2-nov-21
2-dec-21

Beginsaldo 2021
Bankkosten 01-12-2020 t/m 31-12-2020
Bankkosten 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Bankkosten 01-02-2021 t/m 28-02-2021
Bankkosten 01-03-2021 t/m 31-03-2021
Declaratie M. van der Sluis 19-04-2021, reparatie ipad GSM-shop W'naar
Bankkosten 01-04-2021 t/m 30-04-2021
Bankkosten 01-05-2021 t/m 31-05-2021
Declaratie M. van der Sluis 07-06-2021, bloemen en kaart voor vzr. CRW
Bankkosten 01-06-2021 t/m 30-06-2021
Bankkosten 01-07-2021 t/m 31-07-2021
Bankkosten 01-08-2021 t/m 31-08-2021
Eetcafé Broeders, consumpties bij gesprek leden met kandidaat-lid nr. 1
Rest. Zonnehof, consumpties bij gesprek leden met kandidaat-lid nr. 2
Eetcafé Broeders, consumpties bij gesprek leden met kandidaat-lid nr. 3
Eetcafé Broeders, consumpties bij gesprek leden met kandidaat-lid nr. 4
Bankkosten 01-09-2021 t/m 30-09-2021
Bankkosten 01-10-2021 t/m 31-10-2021
Bankkosten 01-11-2021 t/m 30-11-2021
Totalen
31-dec-21 Eindsaldo 2021

€ 1.972,73
€ 15,16
€ 15,19
€ 15,19
€ 15,19
€ 80,00
€ 15,38
€ 15,19
€ 22,00
€ 15,38
€ 15,19
€ 15,19
€ 14,25
€ 13,90
€ 10,55
€ 19,65
€ 15,65
€ 15,19
€ 15,19
€ 343,44

€ 1.972,73
€ 1.629,29
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