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1. Inleiding.
a. Opdracht van de CRW.
Ook het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de pogingen grip te krijgen en te
houden op de complexe materie van wet- en regelgeving rond werk en inkomen.
Daarnaast proberen de leden van de CRW doorlopend en op verschillende wijzen
recht te doen aan haar primaire opdracht: weten wat de gewenste maar ook niet
gewenste effecten zijn van alle beleidskeuzen en beleidsmaatregelen die betrekking hebben op uitkeringsgerechtigden.
b. Overlegstructuur.
Het is inmiddels steeds lastiger geworden zaken met betrekking tot Werk en
Inkomen los te blijven zien van Jeugd en WMO; de drie beleidsterreinen van het
Sociaal Domein lopen steeds meer in elkaar over. Dat vraagt om een aan de veranderende situatie aangepaste overlegstructuur.
Daarnaast lopen de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam/Voorburg steeds meer uiteen.
De CRW heeft daarom zowel in gesprekken met de wethouder als in gesprekken
met ambtelijk vertegenwoordigers én in de vergaderingen van de KBG de afstemming van de rol- en taakverdeling tussen de gemeente Wassenaar, de afdeling W&I
van Leidschendam/Voorburg, de KBG en de ASDWassenaar aan de orde gesteld.
Mede daardoor is er in 2019 een aantal belangrijke besluiten genomen.
• Besloten is de KBG, het platform waarop de cliëntenraden van Wassenaar,
Voorschoten en Leidschendam-Voorburg en een ambtelijke vertegenwoordiging van de afdeling W&I van Leidschendam-Voorburg elkaar ontmoetten, op
te heffen.
In de KBG van 27 februari 2019 is daartoe het volgende besluit genomen
- de klankbordgroep gaat de rol van klankbord voor werk en inkomen vervullen. Concreet betekent dit dat er alleen onderwerpen op de agenda komen
die betrekking hebben op de cliëntervaringen.
- de KBG komt hiervoor nog 2 maal per jaar bijeen
• De cliëntenraden wenden zich rechtstreeks 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.
• Besloten is dat alle beleidsvoornemens en besluiten met betrekking tot W&I
ter advisering van de wethouders aan de Adviesraden 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.
3.

Jaarverslag 2019

c. Financiering.
De CRW bestaat in meerderheid uit uitkeringsgerechtigden.
De Gemeente dient ook de door haar betaalde vergoedingen aan de leden van de
CRW kenbaar te maken. Door toegenomen toezicht daarop en nauwkeuriger uitvoering daarvan werden in 2017 en 2018 ook de vergoedingen aan de leden van de CRW
belast. Dat had effect op het inkomen van de uitkeringsgerechtigden en in veel
gevallen ook op de hoogte van hun uitkering.
De CRW is in 2018 overleg gestart met de Gemeente om te komen tot een andere
vorm van vergoeding. Dat heeft er toe geleid dat artikel 8, lid 8 van de Verordening
cliëntenraad Wet werk en bijstand is komen te vervallen en door onderstaande
tekst is vervangen.
“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 Cliëntenraad heeft er in 2019 aanvankelijk als volgt uit
gezien:
Loes Bak
lid/penningmeester
Samentha van Kesteren lid
Gerdine Sloekers
lid
Syb van Dijk
lid/voorzitter
Mirjam van der Sluis
lid
Roxanne van der Kleij
lid
Angelina de Bode
lid
Na de zittingstermijn van 4 jaar en een verlenging van 2 jaar loopt de zittingstermijn van Gerdine Sloekers in februari 2020 af. Zij zal dan afscheid nemen van de
CRW.
In 2019 zijn Loes Bak en Syb van Dijk buiten de Gemeente Wassenaar gaan wonen.
Om die reden heeft Loes Bak in december afscheid genomen als lid/penningmeester van de CRW. De taak van penningmeester van de CRW is overgenomen door Samentha van Kesteren.
Syb van Dijk zal begin 2020 afscheid nemen als lid/voorzitter van de CRW. Ter
vervanging van Syb van Dijk is Herman de Bruijn als aspirant lid aangetrokken. Hij
zal naar verwachting in februari 2020 als lid van de CRW worden benoemd en direct de functie van voorzitter op zich nemen.
De CRW heeft in de zomerperiode een aantal gesprekken gevoerd met mogelijke
kandidaten voor het lidmaatschap van de CRW. Die hebben ertoe geleid dat Ralph
Olijslagers als aspirant lid is aangetrokken. Hij zal naar verwachting in februari
2020 als lid van de CRW worden benoemd.

Eind 2019 zag de samenstelling van de Cliëntenraad er als volgt uit:
Samentha van Kesteren lid/penningmeester
Gerdine Sloekers
lid
Syb van Dijk
lid/voorzitter
Mirjam van der Sluis
lid
Roxanne van der Kleij
lid
Angelina de Bode
lid
Ralph Olijslagers
aspirant lid
Herman de Bruijn
aspirant lid
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3. Vergaderingen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

De CRW is in 2019 aanwezig geweest bij/vertegenwoordigd geweest bij de
volgende bijeenkomsten:
2 bijeenkomsten KBG
7 bijeenkomsten CRW
11 bijeenkomsten SKW
1 bijeenkomst van de ASD
1 ASD/CRW bijeenkomst
Overleg met wethouder Inge Zweerts op 11 maart
1 teamuitje
De CRW heeft op 4 februari een presentatie gegeven bij de SKW
De CRW heeft op 20 juni de presentatie van Voor Elkaar bijgewoond
1 informatiebijeenkomst van de Gemeente over beleid re-integratie en participatie
1 informatiebijeenkomst van de Gemeente over wijziging collectieve ziektekostenverzekering
Nieuwjaarsreceptie FWO
Daarnaast heeft de CRW 2 commissievergaderingen bijgewoond waar punten die direct of indirect betrekking hebben op de werkzaamheden van de
CRW waren geagendeerd.
De CRW heeft zich gepresenteerd aan de leden van de doelgroep bij het
uitdelen van de kerstpakketten
De voorzitter van de CRW en de voorzitter van de ASD hebben elkaar twee
keer ontmoet.
De CRW heeft een bescheiden bijdrage geleverd aan de totstandkoming van
het PVA Financiële Zelfredzaamheid
De CRW heeft meerdere keren overleg gevoerd met de wethouder en ambtenaren over de status van de CRW

De volgende onderwerpen zijn tijdens de bijeenkomsten van de CRW geagendeerd:
- alle verslagen van de KBG bijeenkomsten
- alle verslagen van de CRW bijeenkomsten
- alle verslagen van de ASD bijeenkomsten
- de samenstelling van de CRW
- presentatie CRW in het SKW
- beschut werk
- klantvriendelijkheid
- verbreding van de doelgroep
- schuldhulpverlening/financiële zelfredzaamheid (“Gratis geld voor iedereen” van Rutger Bregman aangeschaft)
- profilering
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-

inlooppunt voor W&I in Wassenaar
minimabeleid
werving
taartvragen
uitwerking coalitieakkoord
belasting van gemeentelijke vergoeding voor leden cliëntenraad
beleid re-integratie en participatietegenprestatie

De CRW heeft op de laatste 4 punten schriftelijk gereageerd.
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4. Financiën.
4a Toelichting op inkomsten en uitgaven
Het saldo van € 3000,-, dat ook voor het jaar 2019 beschikbaar was, is voor een
deel besteed aan vergoedingen voor het bijwonen van vergaderingen van de KBG,
kosten voor geldbeheer door de bank, de Taartvragen, afscheid en geboorte.
Een belangrijk deel is besteed aan het betalen van de vergoeding die de leden van
de Cliëntenraad ontvangen.
Dankzij de bereidwillige medewerking van de Gemeente is de Verordening aangepast en wordt er vanaf 1 januari 2019 geen belasting meer geheven over de vergoeding die de leden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de CRW.
Het startsaldo in het financieel overzicht over 2019, opgenomen in dit jaarverslag,
bedraagt € 390,02 zijnde het eindsaldo van 2018
Het batig saldo van 2018 zijnde € 390,02 is op 28 januari 2019 met € 477,95 en op
4 april 2019 met € 3000,00 aangevuld. De uitgaven in 2019 bedroegen € 1.179,27
zodat het batig saldo per 31 december 2019 € 2.688,70 bedraagt.

.
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4b Overzicht inkomsten en uitgaven over 2019.
Datum
Omschrijving
1-jan-19
Beginsaldo 2019
1-jan-19
Bankkosten
28-jan-19
S. van Kesteren (KBG 19 dec 18)
28-jan-19
S. van Dijk (KBG 19 dec 18 + reiskosten)
28-jan-19
A de Bode (KBG 19 dec 18)
28-jan-19
Cash opgenomen voor 4 dames
28-jan-19
Budgetaanvulling 2018
18-feb-19
Boekje "Gratis geld voor iedereen"
18-feb-19
Cash opgenomen voor 3 dames
19-feb-19
S. van Kesteren (rest presentie)
19-feb-19
A de Bode(rest presentie)
19-feb-19
M. van der Sluis (rest presentie)
20-feb-19
Door L. Bak voorgeschoten stuivers (20 x)
1-mrt-19
A. de Bode (KBG 27 feb 19)
1-mrt-19
S. van Dijk (KBG 27 feb 19 + reiskosten)
1-mrt-19
M. v d Sluis (KBG 27 feb 19)
18-mrt-19
M. v d Sluis (Taartvraag)
1-apr-19
Bankkosten
4-apr-19
Budget 2019
27-mei-19
De Groen Pens & Stationary (geb.kaart)
27-mei-19
De Boeketterie (bloemen geb.)
1-jul-19
Bankkosten
5-jul-19
A. de Bode (KBG 19 juni 19)
5-jul-19
M. van der Sluis (KBG 19 juni 19))
5-jul-19
S. van Dijk (KBG 19 juni 19 + reiskosten)
5-jul-19
S. van Dijk (koffie met gegadigde CRW)
23-sep-19
Declaratie S. van Dijk
1-okt-19
Bankkosten
15-okt-19
M. v d Sluis (Taartvraag)
23-okt-19
S. van Dijk (koffie met gegadigde CRW)
13-nov-19
S. van Dijk (koffie met gegadigde CRW)
13-nov-19
S. van Dijk (koffie met gegadigde CRW
25-nov-19
S. van Dijk (KBG 13 nov.19 + rijkosten)
25-nov-19
A. de Bode (KBG 13 nov.19)
25-nov-19
R.W.N. Olijslagers (aspirant lid)
25-nov-19
A. de Bode (2 kaarten L. Bak en S. van Kesteren)
25-nov-19
A. de Bode (bloemen S. v. Kesteren)
25-nov-19
A. de Bode (gesprek met aspirant lid)
Afscheid L. Bak
31-dec-19
Eindsaldo

Ontvangen
€ 390,02

Uitgaven
€
€
€
€
€

31,27
25,00
29,18
25,00
300,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,50
210,00
5,05
5,05
5,05
1,00
25,00
29,18
25,00
11,11
33,14

€ 477,95

€ 3.000,00

€3.867,97

€
2,25
€
29,50
€
30,34
€
25,00
€
25,00
€
29,18
€
7,70
€
25,94
€
30,80
€
9,45
€
7,90
€
10,00
€
7,50
€
29,18
€ 25,00
€ 25,00
€
5,00
€ 11,25
€
7,75
€
63,00
€ 2.688,70
€ 3.867,97
€ 1.179,27
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