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Verslag van de vergadering van  20 september 2022 
 
Aanwezig: Ronald van Huizen (voorzitter/secretaris) 
  Erika Homburg  
  Mark Nieuwenhuizen 
  Jaap Vlaming (adviseur) 
  Meta Overberg (notulist/ondersteuning) 
 
Afwezig: Rolf Pfeil 
  Jannie de Jong 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Opening en mededelingen 
Ronald opent de vergadering en deelt mee dat Rolf helaas afwezig is in verband met 
familieomstandigheden, en Jannie in verband met persoonlijk ongemak. 

  
2. Vaststellen van de agenda 

Agendapunt 6 komt te vervallen omdat er helaas niemand van Team Schulddienstverlening 
aanwezig kan zijn, mede door ziekte en personeelsgebrek. Dit overleg wordt geagendeerd 
voor de vergadering van december. 
Jaap had een onderwerp doorgestuurd over de RET. Afgesproken wordt dat Carina dit 
verder uitzoekt. Het onderwerp wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. 
Ronald voegt “mogelijkheid energietoeslag bij kamerhuur” toe bij agendapunt 8. 

  
3. Verslag van 21 juni 2022 
 Tekstueel zijn er geen opmerkingen. Wel naar aanleiding van, te weten: 

- punt 3:  Bijstand 60+. Opgemerkt wordt dat de doelgroep misschien verbreed moet worden 
naar 50+. Niet duidelijk is welk specifiek beleid wordt gevoerd ten aanzien van deze 
doelgroep. Afgesproken wordt dat dit wordt geagendeerd voor december. Carina zal dan 
verdere informatie geven over onder andere het inkooptraject en welke ontwikkelingen er 
binnen de Participatiewet verwacht worden. 
- punt 6: verbeteringen Meedoen. Gevraagd was de grens te verleggen van 110% naar 
120%. Geantwoord wordt dat het op dit moment nog niet duidelijk is of dit mogelijk is. Het 
wordt wel meegenomen in het Beleid 2023. 
- punt 6: Het uitfilteren van de cijfers over onder andere de soort toekenning incidentele 
bijstand is nog niet zover dat deze beschikbaar gesteld kunnen worden. Er zijn twijfels over 
de juistheid en intern worden op dit moment controles uitgevoerd. Afgesproken wordt het 
bespreken van dit onderwerp uit te stellen tot het voorjaar 2023.  
Het verslag wordt hierna vastgesteld. 
 

4.1 Actielijst juni 2022  
 De meeste acties blijven nog staan. Opmerkingen zijn: 

- Mobiele Balie: uit de toelichting van Carina blijkt dat er een verschil van startpunt is 
geweest tussen de gemeente en de Cliëntenraad. Dit is helaas nooit teruggekoppeld met de 
Cliëntenraad. Afgesproken is dat Han van Egmond (gemeente) voor de vergadering in 
februari 2023 wordt uitgenodigd om dit persoonlijk verder te bespreken. Uiteindelijk is het 
doel van beide hetzelfde, het bereiken van de inwoners met alle beschikbare informatie. 
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Actie: Korte memo met onze verwachtingen. De gemeente zal ook aangeven wat de 
mogelijkheden zijn. De memo’s worden in oktober/november aan Isa en Carina 
toegezonden. 

 De bevindingen kunnen dan in januari op papier worden gezet en in februari besproken. 
 - Cijfers statistiek wordt geagendeerd voor vergadering voorjaar 2023. 
 - Bijstand 60+ wordt 50+ (agenderen voor december) 
 
4.2 Ingekomen/uitgaande stukken 
 Geen ingekomen en uitgaande stukken. 
  
5. Adviezen & brieven aan, en antwoorden van het college van B&W 

Er is een bericht ontvangen dat een voorstel aan het college is voorgelegd over de 
aanpassingen in het Univépakket. Dat betreft ook ons advies over de aanpassing van de 
gemeentelijke bijdrage van een vast bedrag naar een vast percentage van de hoogte van de 
polissen. Een nader advies hoeft hierover niet uitgebracht te worden. 

 
6. Schulddienstverlening 

Dit onderwerp wordt verschoven naar de vergadering van december. Door langdurige ziekte 
en andere persoonlijke omstandigheden zijn er helaas op dit moment geen medewerkers 
beschikbaar om deze vergadering bij te wonen. 
Wel wordt de vraag aan de gemeente voorgelegd of men qua personeelsbestand voorbereid 
is op een zeer waarschijnlijke toename van hulpvragen in de nabije toekomst. 
  

7. Meedenken over… 
 - Aanpassen / verbeteren Meedoen 

Op de vraag welk deel van de doelgroep een aanvraag doet wordt geantwoord dat dat 
ongeveer 40% is. De insteek is dat aan cliënten van de gemeente, Meedoen automatisch 
wordt toegekend. Maar dit kan ook nog verbeterd worden. Isa vraagt om input van de 
cliënten wat er eventueel nog gemist wordt in het aanbod. Nu bestaat het al uit sport, 
recreatie, winkels, verenigingen. Laat het weten als iets toegevoegd kan worden in het 
aanbod. 
Als stimulering wordt voorgesteld dat de consulenten in hun contacten met de cliënten hen er 
op wijzen dat zij gebruik kunnen maken van Meedoen en ook verdere uitleg geven.  
Ook zou door de gemeente in de media meer aandacht besteed kunnen worden om aan te 
geven welke mogelijkheden er zijn om dit aan te vragen. En dan in het bijzonder de niet 
digitale mogelijkheden van aanvragen. 
Ook kan de gemeente de schoolleidingen vragen dit onder de aandacht van de ouders te 
brengen. Tegelijkertijd kunnen de scholen dan ook de ouders wijzen op de mogelijkheid van 
het aanvragen van een ouderbijdrage bij de scholen zelf. 
Oudere inwoners kunnen wellicht bereikt worden via huisartsen en bijvoorbeeld 
fysiotherapeuten.  

 En natuurlijk via de Mobiele Balie! 
- Digitale formulieren: Jannie en Mark hebben op uitnodiging van de gemeente met de 
medewerkers van de uitkeringsadministratie de digitale aanvraag- en wijzigingsformulieren 
kritisch bekeken. Tekstueel zijn meerdere aanpassingen doorgevoerd, dit ook om de tekst 
vriendelijker te laten overkomen. De input van beide leden is heel positief ontvangen. 
Terugkoppeling door de uitkeringsadministratie volgt nog. 

 
8. Energiearmoede 

Gevraagd wordt naar de laatste ontwikkelingen met name over de energietoeslag. Hoeveel 
toewijzingen zijn er uitgevoerd en hoeveel aanvragen zijn nog in behandeling? 
Isa antwoordt dat de termijn van aanvragen van de energietoeslag (voorlopig) is verlengd tot 
1 januari 2023.  De uitkering van € 500 wordt uitbetaald in oktober. 
Er zijn 1351 aanvragen ontvangen, waarvan 600 automatische en ruim 700 individuele 
aanvragen. Er worden nog steeds aanvragen ontvangen. 

 Vraag: Hoe wordt omgegaan met kamerhuur en energienota? 
Antwoord: Er bestaat ook recht op toeslag als je aan kunt tonen dat de energielasten 
onevenredig zijn verhoogd. 
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De Cliëntenraad maakt zich wel grote zorgen over hoe de gemeente aan het einde van het 
jaar omgaat met het begrip “spaarsaldo” wat gebruikt wordt voor de mogelijke toekenning 
van kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Als inwoners de 
toegekende energietoeslag netjes bewaren om te gebruiken op het moment dat de 
jaarrekening wordt ontvangen (in 2023) dan is het spaarsaldo geldend voor de kwijtschelding 
hoger dan normaal door die € 1300. De dringende vraag is dan ook of hier rekening mee 
gehouden wordt en of dit bedrag buiten beschouwing wordt gelaten of dat de toegestane 
hoogte van het spaarsaldo hiermee verhoogd wordt.  
Dit is tevens het moment om eens kritisch te kijken naar het structureel aanpassen van de 
vermogenstoets aan de huidige tijd. Het vrij te laten vermogen/spaarsaldo voor het verkrijgen 
van kwijtschelding gemeente en HHNK moet ons inziens verhoogd worden en op termijn 
gelijkgesteld worden met het vrij te laten vermogen voor de bijstand. Het wordt heel vreemd 
gevonden dat de gemeente twee verschillende bedragen hanteert voor de vermogenstoets. 
Het argument dat dit samenhangt met het beleid van HHNK is niet steekhoudend. De 
gemeente kan zelf haar beleid bepalen.  
Besloten wordt over deze vermogenstoets een advies uit te brengen aan het college. 
Tevens wordt aan het college verzocht om de inkomensgrens minimaal te verhogen van 
110% naar 130%. Ter vergelijking: in sommige (regio) gemeenten wordt zelfs 150% 
voorgesteld! Hiervoor zal een memo worden verstuurd aan Isa en Carina. 
Ook vraagt de Cliëntenraad wat de gemeente (Team Duurzaamheid) doet om de 
woningverhuurders/corporaties te stimuleren om op korte termijn de huurwoningen 
duurzaam te isoleren.  

 
 9. Samenwerking met WMO-adviesraad 

Op 5 oktober wordt door de gemeente een themabijeenkomst georganiseerd voor de 
Cliëntenraad Participatiewet en de WMO-adviesraad. De agenda wordt zo spoedig mogelijk 
toegezonden aan de leden.  

 
10.  Rondvraag 
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
11.  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Ronald de vergadering met dank aan allen voor hun 
inbreng. 


