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Cliëntenraad Beuningen
3 februari 2020
19.30 uur
Kamer 17
Jan Revenberg
Jovanka White-Roga
INT20.0115

*INT20.0115*

Aanwezig: : De heer Revenberg (Jan), mevrouw Graven (Ria), mevrouw White-Roga (Jovanka),
mevrouw Vrolijks (Dorien), de heer Statema (Bert) en de heer Seegers (Harry)
Afwezig: mevrouw Willems( Christine)
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3.

WMO

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW)
Willeke en Iris gaan uitgebreid in op wat er gaat veranderen in de geestelijke gezondheidzorg
en de invloed daarop voor de gemeente Beuningen.
De WVGZ is de opvolger van de BOPZ. De BOPZ regelde de gedwongen opname in een GGZ
inrichting. Binnen de WVGGZ verschuift de gedwongen opname naar recht op behandeling
(indien mogelijk in de thuissituatie) ook als iemand dat zelf niet inziet. De wet gaat uit van
een sterke ambulantisering. Betrokkene, maar ook de mantelzorgers krijgen meer inspraak.
Binnen de WVGGZ kan iedereen een melding doen wanneer hij/zij zich zorgen maakt over
iemand (bijv. de buurvrouw)
De gemeente kiest er overigens voor om het meldpunt (telefoonnummer) vooralsnog niet
actief naar buiten te brengen.
Willeke en Iris gaan ook in op de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Zij geven de relatie tussen de
WZD en de WVGGZ weer .
Binnen het Beschermend wonen gaan cliënten die in het verleden in een instelling woonden,
nu zelfstandig wonen met ambulante hulp.
Gemeente Beuningen moet alvast een plan opstellen voordat de verandering gaan
plaatsvinden in 2022. Het rijk verwacht van de gemeente een inventarisatie en een plan.
In dat kader heeft Willeke de Cliëntenraad de vraag voorgelegd of zaken als zorg, wonen,
participatie en inloop-steuncontacten, regionaal (rijk van Nijmegen) geregeld moeten worden
of dient Beuningen dat zelf te regelen? Ook vraagt Willeke de Cliëntenraad welke
onderwerpen er nog geregeld moeten worden? En moet dart dan lokaal of regionaal
georganiseerd worden
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De Cliëntenraad is van oordeel dat het beschermd wonen straks een taak van álle gemeenten
wordt. Er komt een nieuw verdeelmodel waarmee de middelen worden verdeeld over alle
gemeenten in plaats van alleen de centrumgemeenten. Daarnaast zal het geld verdeeld
worden op basis van objectieve criteria in plaats van op historisch gegroeide verdeling. In de
komende jaren zullen de intramurale voorzieningen verder afgebouwd worden. Er moet dus
meer ambulante ondersteuning komen. Dat zal naar het oordeel van de Cliëntenraad lokaal
moeten gebeuren. Daarbij moeten er ook voldoende woningen voor de doelgroep komen. Ook
dat is een zorg die lokaal gedragen moet worden.
De Cliëntenraad maakt zich grote zorgen over het tempo en beschikbaarheid van ambulante
behandeling.
De vraag van Willeke (gaat) ook over de participatie en inloop-steuncontacten. Bij Participatie
gaat het om werk of dagbesteding c.q. dagopvang. De Cliëntenraad kan zich voorstellen dat je
dat vooral regionaal regelt. Dat zelfde geldt voor de inloop-steuncontacten. Hoewel een lokaal
inloop en informatiepunt Beuningen ook niet zou misstaan.
4.

Participatiewet en minimabeleid
Geen agendapunten.

5.

Jeugdbeleid
Geen agendapunten

6.

Cliëntparticipatie
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen rond onze Facebookpagina te vermelden. Besloten wordt
om in 2020 meer informatie te delen via Facebook.
De flyer zal, nadat de nieuwe leden van de Cliëntenraad benoemd zijn, worden aangepast.

7.

Mededelingen en terugblik bijeenkomsten

8.
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Bert en Jovanka hebben de netwerk lunch van RIBW bezocht. Het RIBW heeft een
presentatie gegeven over hoe het RIBW hun diensten aanbiedt aan hun cliënten. Wat
betekent RIBW voor cliënten die in Beuningen wonen?
Tijdens deze lunch heeft Bert contact gehad met Wilma Göttgens-Jansen van de
apotheek. Jan zal contact met haar opnemen..



Harry en Ria zijn bij de vergadering van de kandidatenraad van het werkbedrijf
geweest. Ze vonden dat er geen verbeteringen te vinden zijn. Jammer dat het ten
koste gaat van de cliënten.
Ria heeft gevraagd of de datum wanneer de wethouder aansluit bij de vergadering
veranderd kan worden. 14 april is Ria met vakantie Zij wil graag bij de discussie met
de wethouder over het werkbedrijf zijn.



Bert was bij Zilveren Roos van PVDA. Die reiken een blijk van waardering uit aan
mensen of een groep mensen die zich inzetten voor zwakke groepen of personen.

Verslag vorige bijeenkomst + actielijst
Het verslag van de vergadering van 6 januari wordt ongewijzigd vastgesteld.

9.

Vacatures nieuwe kandidaten Cliëntenraad Beuningen
Vacatures worden vanaf 29 januari opengezet. Er kan tot en met 12 februari gereageerd
worden.
Jan, Bert en Ria zijn aanwezig bij de gesprekken. Als datum voor de gesprekken wordt 24 en
25 februari vastgelegd.
Jan geeft aan dat wanneer er niet gereageerd wordt op de advertentie het huidige lid in
functie blijft tot dat er een opvolger gevonden is.

Nagekomen bericht: Er hebben op dit moment kandidaten gereageerd op de vacature. De
gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 24 februari.
10.

Bijeenkomst Regionale Adviesraden
Het overleg vindt plaats op maandag 17 februari plaats: 15.00 – 17.00 uur in Heumen.
Jan en Harry gaan hier naartoe.

Nagekomen bericht: De vergadering wordt verplaatst. Er zijn geen agendapunten
aangeleverd. De nieuwe datum is donderdagmiddag 29 oktober (15.00 – 17.00 uur in
Heumen).
11.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

12.

Stukken ter kennisname
 09-01-2020: Handreiking | Energietransitie en adviesraden sociaal domein (Koepel
Adviesraden Sociaal Domein)
 14-01-2020: Nieuwsflits | Uitwisselingsbijeenkomst voor ambtelijk
secretarissen/ondersteuners (Koepel Adviesraden Sociaal Domein)
 16-01-2020: Handreiking | De adviesraad volgens de gemeente; 'De ogen en oren van
de samenleving' (Koepel Adviesraden Sociaal Domein)
 17-01-2020: Verzamelmail Sociaal Domein Beuningen (Inge Verton beleidsmedewerker Sociale Ontwikkeling)
 20-01-2020: Nieuwsflits | Uitwisselingsbijeenkomst voor ambtelijk
secretarissen/ondersteuners (Koepel Adviesraden Sociaal Domein)
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22-01-2020: Uitnodiging netwerklunch Stichting Groeisaam 10 maart 2020 (Inge
Verton – beleidsmedewerker Sociale Ontwikkeling)
22-01-2020: Handreiking | Domeinoverstijgende problematiek (Koepel Adviesraden
Sociaal Domein)
23-01-2020: eerstelijns nieuwjaarsborrel (Marloes Willems – beleidsmedewerker
Sociale Ontwikkeling)
27-01-2020: Nieuwsbrief januari 2020 | Nieuws, trainingen en inspirerende
voorbeelden (Koepel Adviesraden Sociaal Domein)

Nr.
1.

Actielijst 03-02-2020
Datum
25 november 2019

Wie
voorzitter

Wat
Afspraken maken over het afscheid
van Dorien en Christine.

Wanneer
Maart 2020

2.

25 november 2019

voorzitter

Flyer aanpassen. Dit gebeurt zodra
er nieuwe kandidaten benoemd
worden.

April/mei
2020

3.

6 januari 2020

Harry

Uitnodigen Contactraad Cornelius
parochie. Bespreken in bijeenkomst
van 9 maart.

Maart 2020

4.

6 januari 2020

voorzitter

Uitwerken “zorgenkindjes”

Maart 2020

5.

6 januari 2020

allen

Reageren op de onderwerpen uit het
Jaarplan 2019 die door Jan in een
schema zijn gezet.

Februari 2020

Dit verslag sturen aan: de heer Revenberg (Jan), mevrouw Graven (Ria), de heer Seegers (Harry),
de heer Statema (Bert), mevrouw Vrolijks (Dorien), mevrouw White-Roga (Jovanka) en mevrouw
Willems (Christine).
Na vaststelling in de eerstvolgende vergadering het verslag sturen aan: Beleidsmedewerkers Beleid
en Ontwikkeling: de heer Goudriaan (André), de heer Stevens (Stefan), mevrouw Albers (Sarah),
mevrouw Peeters (Willeke), mevrouw van de Vossenberg (Evelien) de heer Willems (Martijn) en
mevrouw Van Berkel (Iris)
 Beleidsmedewerker Sociale Zaken: de heer Flemminks (Theo: coördinator Sociaal Team
Beuningen)
 De heer Snijders (Ronald: manager dienstverlening) en mevrouw Van Kampen (Sonja:
manager Beleid en Ontwikkeling)
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