JAARVERSLAG 2014
CLIËNTENPLATFORM WERK EN INKOMEN
EN
N E T W E R K S O C I A LE Z E K E R H E I D
I N DE G E M E E N T E H E L L E N D O O R N

1

Inhoudsoverzicht

Voorwoord .............................

3

Overzicht samenwerkende organisaties
Hellendoorn

4

Samenwerkingsverband van de Diaconieën en
Caritasinstellingen
…………………………………………………………..
Netwerk Sociale Zekerheid
………………………………………………….
Cliëntenplatform Werk & Inkomen
………………………………………
Steunpunt Minima
……………………………………………………………..
Stichting Hulpfonds Hellendoorn
………………………………………..
Stichting Financiële Begeleiding Budget (BOOM)
………………………………………..
Stichting Voedselbank Hellendoorn
………………………………………
Overzicht vergaderdatums 2014................

4
4
6
6
6
8
10
11

Besproken onderwerpen, advisering en resultaat ......12
Secretariaatsadres .........................

15

2

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2014.
Gezamenlijk met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Hellendoornse samenleving
blijven we ons sterk maken dat in de gemeente Hellendoorn iedereen meetelt. Het
samenwerken van alle geledingen maakt ons een sterke onderhandelingspartner bij de
gemeente.
Het Cliëntenplatform Werk en Inkomen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College
van Burgemeester en Wethouders. Daarbij kijken we met alle geledingen kritisch mee in de
minimaregelingen van de gemeente Hellendoorn.
Daarnaast komt alles wat met minimabeleid te maken heeft binnen de gemeente bij ons langs,
zodat wij er ons oordeel over kunnen geven.
We hebben daarvoor vijfmaal in het jaar als kleine commissie een overleg met de ambtenaar
van de gemeente. Daarnaast als Cliëntenplatform vijfmaal een overleg met de wethouder en
ambtenaren om dit soort vraagstukken met elkaar te bespreken.
We zijn blij dat we een goede gespreksverhouding hebben met de gemeente zowel ambtelijk als
bestuurlijk.
Hoofddoel is dat …iedereen meetelt …en degenen die rond moeten komen met een
heel klein inkomen moeten worden gezien en worden geholpen.
We werken volgens een jaarplan.
Diverse wijzigingen in de sociale zekerheid die vanaf januari 2014 gelden, hebben we aandacht
gegeven. Daarnaast heeft de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 van ons veel tijd
gevraagd. Met name de beleidsvisie en de eerste verordeningen zijn uitgebreid besproken.
Op 25 november is, tijdens een goed bezochte bijeenkomst in de raadszaal, het eerste boekje van
uitgave 2 voor een gemeente breed verbond tegen de armoede aan de wethouder uitgereikt.
Vanuit een gezamenlijk onderschreven visie zetten, organisaties en bedrijven in de gemeente
Hellendoorn activiteiten op, om het gestelde doel …In de gemeente Hellendoorn telt iedereen
mee… een stap dichterbij te brengen..
Ik hoop dat dit jaarverslag u een goed beeld geeft van onze activiteiten.
Piet Hofman, Voorzitter van het Cliëntenplatform W&I en het Netwerk Sociale Zekerheid.
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Overzicht samenwerkende organisaties Hellendoorn

Samenwerkingsverband van de Diaconieën en Caritasinstellingen in de gemeente
Hellendoorn.
De in 2013 opgeheven Werkgroep Kerk en Minima had al sinds de oprichting een zeer intensief
contact met de diaconieën en caritasinstellingen van bijna alle kerken in de hele gemeente
Hellendoorn. Al voor de start van Kerk en Minima hadden diakenen en caritasmedewerkers al
geregeld overleg met de wethouder en ambtenaren van de afdeling Sociale Zaken van de
gemeente Hellendoorn.
In 1995 kwam de officiële oprichting van het Samenwerkingsverband. Een afvaardiging daarvan
besprak structureel problemen m.b.t. het armoedebeleid met de gemeente. Het hoofddoel was en
is opkomen voor de belangen van mensen met weinig inkomen. Velen die in de knel zitten
worden zowel financieel als moreel ondersteund door diakenen en caritasmedewerkers,
ongeacht of ze lid zijn van een kerk.
Bijna alle kerken in de gemeente Hellendoorn hebben zich intussen aangesloten bij het
Samenwerkingsverband.
Iedere kerk geeft een financiële bijdrage, afhankelijk van het aantal leden. Groot voordeel
daarvan is ook dat kleine diaconieën met niet zoveel inkomsten die te maken krijgen met grote
financiële problemen bij een gemeentelid eventueel een beroep kunnen doen op die ‘pot’.

Netwerk Sociale Zekerheid.
Op 1 januari 1996 werd er een nieuwe bijstandswet ingevoerd. Gemeenten moesten toen een
eigen armoedebeleid gaan ontwikkelen. Voor het nieuwe armoedebeleid hield de gemeente
Hellendoorn inspraakrondes met alle organisaties die maar iets met het armoedevraagstuk te
maken hadden. Sommige organisaties hadden van te voren onderling overleg om de inspraak op
elkaar af te stemmen. Voor de gemeente betekende het vele avonden van inspraakrondes.
In een commissievergadering waarin het nieuwe armoedebeleid besproken werd opperde een
raadslid het idee om alle betrokken organisaties in een soort platform te bundelen. De
Werkgroep Kerk en Minima is toen in het voorjaar van 1997 met een verzoek naar het
toenmalige Servicebureau Welzijn gegaan, met als resultaat de oprichting van het Netwerk
Sociale Zekerheid. Hierin zitten, naast ervaringsdeskundigen op persoonlijke titel, de volgende
organisaties:


Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie ANGO



Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen ANBO
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Katholieke Bond voor Ouderen KBO



Protestants Christelijke Ouderen Bond PCOB



Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV



Christelijk Nationaal Vakverbond CNV



Plaatselijke Vrouwenraad



Stichting Hulpfonds Hellendoorn



Stichting BOOM



Stichting Voedselbank Hellendoorn



Vluchtelingenwerk



Steunpunt Minima



Stichting De Welle

Als waarnemers: Samenwerkingsverband van Diaconieën en Caritasinstellingen in de gemeente
Hellendoorn.
In het Netwerk Sociale Zekerheid worden niet alleen zaken betreffende het gemeentelijke
minimabeleid besproken maar ook onderwerpen die daar mee te maken hebben, zoals het
kwijtscheldingsbeleid van de waterschappen of problemen waar minima tegenaan lopen.
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Cliëntenplatform Werk & Inkomen.
In 2000 moesten alle gemeenten de cliëntenparticipatie Sociale Zaken regelen. De gemeente
Hellendoorn koos, in samenspraak met individuele bijstandscliënten en de al bestaande
belangenorganisaties zoals het Netwerk en Diaconieën en Caritasinstellingen, voor een platform
waarin officieel drie afgevaardigden van het Netwerk, drie van de Diaconieën en Caritas en drie
individuele bijstandscliënten zitting hebben.
Het Cliëntenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en
Wethouders of aan het hoofd van de afdeling Werk en Zorg. Die adviezen gaan over alle zaken
die met uitkeringsgerechtigden en hun gemeenschappelijke belangen te maken hebben. Het
Cliëntenplatform kijkt bijvoorbeeld of de gemeente de landelijke regels goed uitvoert en praat
mee over het gemeentelijke beleid op het gebied van minimuminkomens, zoals het
armoedebeleid, de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, de schuldhulpverlening en het
subsidiebeleid.
Sinds 2010 vergadert het Netwerk Sociale Zekerheid en het Cliëntenplatform veelal samen.

Steunpunt Minima.
Rond de eeuwwisseling realiseerden de leden van de Werkgroep Kerk en Minima zich steeds
meer dat de werkzaamheden van de groep zich opstapelden. Ze kwamen in contact met
landelijke en provinciale anti-armoedegroepen en er ging veel tijd zitten in het behartigen van de
belangen van mensen met weinig inkomen. Samen met de kerken is er toen een gesubsidieerde
baan aangevraagd bij de gemeente en dat werd gehonoreerd.

Op 1 april 2002 was het Steunpunt Minima een feit met een coördinator voor 32 uur in de week.
De hoofdtaken zijn:


Het bieden van een luisterend oor



Het ondersteunen bij het invullen van formulieren en schrijven van brieven



Het doorverwijzen en eventueel meegaan naar instanties waar minima mee te maken
hebben



Het geven van voorlichting aan zowel minima als niet-minima



Het onderhouden van contacten met plaatselijke, provinciale en landelijke antiarmoedegroepen.



Elke derde dinsdag van de maand is er een Inloopochtend waar minima en niet-minima
elkaar kunnen ontmoeten, informatie krijgen over allerlei relevante onderwerpen en
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ervaringen uitwisselen. Meestal is er 2ehandskleding en natuurlijk altijd koffie en thee.
De Inloopochtenden blijken in een grote behoefte te voldoen en worden druk bezocht.


Informatievoorziening vindt o.a. plaats via het ‘Hellendoorns MiniMAATJE’, een
kwartaalnieuwsbrief boordevol tips, nieuwtjes, verhalen.

Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de coördinator stopte de subsidie voor
de WIW-baan helaas. Op dit moment wordt het werk door een vrijwilliger gedaan die al heel veel
ervaring had op dit gebied.

Stichting Hulpfonds Hellendoorn.
In het najaar van 2005 hield het Cliëntenplatform, samen met alle organisaties in Hellendoorn,
een bijeenkomst met als thema ‘Helpen onder Protest’. Dit thema was een initiatief van de
Arme Kant van Nederland. Men realiseerde zich dat diaconieën steeds vaker geld uitgaven aan
eerste levensbehoeften, eigenlijk de taak van de overheid. Deze thema-avond kreeg landelijke
bekendheid, getuige dit artikel uit Trouw (oktober 2005).
‘Hoe dit protest gestalte krijgt, demonstreerde deze week de protestantse gemeente Hellendoorn.
Zij diende een pro-forma nota bij de plaatselijke overheid in ten bedrage van 35 994 euro, zijnde
de kosten die de diaconie heeft gemaakt om arme mensen te voorzien in hun eerste
levensbehoeften. De kerkelijke gemeente vindt het principieel onjuist dat zij daarvoor moet
opdraaien. Want sinds de invoering van de algemene bijstandswet in 1965 is dat een taak van de
overheid. Volgens die wet is bijstand niet langer een gunst, maar een wettelijk afdwingbaar recht.
De actie heeft inmiddels veel adhesiebetuigingen opgeleverd. Verbazingwekkend is dat niet, want
overal in Nederland, in de grote steden, maar ook daarbuiten, voelen burgers zich genoodzaakt
initiatieven te ontplooien om arme mensen aan een fatsoenlijke hap eten te helpen. Er zijn
voedselbanken, gratis winkels en inmiddels ook overbelaste diaconieën die zich gedwongen zien
om het pannetje soep uit de 19de eeuw weer in ere te herstellen.’
De plaatselijke overheid realiseerde zich dat er inderdaad mensen buiten de boot vielen.
Gemeenteraadsbreed is er een motie ingediend om een onderste vangnet in het leven te roepen
met als resultaat in 2007 de Stichting Hulpfonds Hellendoorn. De gemeente betaalt een euro per
inwoner per jaar. Ook de diaconieën en caritasinstellingen dragen financieel bij, maar besparen
veel omdat ze nu niet zelf zoveel kwijt zijn aan financiële ondersteuning van hun leden.
Het Hulpfonds kan mensen helpen die nergens anders terecht kunnen. Ook mensen die
voorheen niet geholpen wilden/konden worden door kerken kunnen nu financiële ondersteuning
krijgen. Het Hulpfonds is neutraal en onafhankelijk van officiële instanties, waarmee ze wel
nauw samenwerken. Het Hulpfonds krijgt van de gemeente extra geld om kinderen mee te laten
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doen aan sport en maatschappelijke activiteiten.
Door intensief overleg met de Woningstichting zijn er al heel wat huisuitzettingen voorkomen.

Stichting Financiële Begeleiding Budget Op Orde Maken (BOOM).
Waarom Stichting BOOM?
Een toenemend aantal mensen raakt in financiële problemen. Een miljoen Nederlanders kan
niet meer aan zijn maandelijkse verplichtingen voldoen. Ook zijn steeds meer mensen niet in
staat om een financiële terugval op te vangen. Financiële problemen hebben verstrekkende
gevolgen en brengen veel menselijk leed met zich mee.
Bij de Stichting Hulpfonds Hellendoorn bleek vaak dat mensen die geholpen waren toch weer na
een tijdje kwamen aankloppen voor financiële ondersteuning. Binnen het bestuur van het
Hulpfonds ontstond toen het idee om vrijwilligers in te zetten om die mensen begeleiding te
bieden bij het op orde maken en vooral houden van hun financiën.
Dankzij de mogelijkheden van het landelijke project ‘SchuldHulpMaatje’ kon in het najaar van
2010 Stichting BOOM beginnen met het opleiden van Budgetmaatjes.
Wat is een Budgetmaatje?
Dit is een vrijwilliger die de cursus van drie dagen met goed gevolg heeft doorlopen. Hij/zij is de
steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. De
vrijwilliger kan iemand helpen om nog op tijd het tij te keren, ondersteuning geven tijdens een
traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te
houden.
Tot en met 2014 hebben meer dan 90 personen de cursus gevolgd, eind 2014 waren er in totaal
65 gecertificeerde Budgetmaatjes. De bestuursleden hebben ook allemaal de cursus gevolgd en
kunnen als reserve ingezet worden. De vrijwilligers werken in koppels, zodat er altijd een reserve
is als iemand op vakantie is of ziek wordt. Twee keer per jaar zijn er bijeenkomsten voor alle
vrijwilligers voor deskundigheidsbevordering en uitwisseling van ervaringen (altijd anoniem).
Voor wie zijn de Budgetmaatjes?
De Budgetmaatjes van BOOM zijn er voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn, ongeacht
identiteit, levensovertuiging, ras of geslacht. Iedereen in de gemeente Hellendoorn die
begeleiding wil hebben kan zich melden bij de coördinator. Samen met een bestuurslid houdt de
coördinator een intakegesprek. Daarna wordt er bekeken of er een Budgetmaatje wordt ingezet.
Enkele gegevens.
Tot en met december 2014 zijn in totaal 243 intakegesprekken gevoerd, waarvan 211 in Nijverdal
en de overige in de andere kernen. Op die adressen wonen in totaal 323 volwassenen (145
mannen en 178 vrouwen), 36 kinderen 18+, 46 kinderen op het voortgezet onderwijs en 129
kinderen tot en met de basisschoolleeftijd.
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De meeste mensen werden doorverwezen door instanties als de gemeente, de woningstichting,
maatschappelijk werk, diaconieën/caritas en hulpfonds. Opvallend was het grote aantal mensen
dat doorverwezen werd door familie of vrienden. Bij de meesten ging het om achterstand in
betalingen/schulden. Bij enkele anderen om hulp bij de administratie en het voorkómen van
schulden.
Van de 243 adressen kregen er nog 59 begeleiding; 4 waren in de afbouwfase; 175 adressen
waren gestopt, waarvan 117 met succes afgerond. Die personen hadden hun budget op orde en
konden weer verder met hun leven. Bij 58 werd de begeleiding gestopt door BOOM of de
hulpvragers zelf of was er sprake van overlijden. Voor 5 adressen werden nog vrijwilligers
gezocht.
Bij BOOM kwamen hartverwarmende reacties binnen zoals: ‘Dankzij mijn budgetmaatje is de
zon weer gaan schijnen in mijn leven’. Sommige trajecten werden stopgezet door de hulpvrager
zelf, andere werden door BOOM gestopt.
Stichting Boom is heel blij met de vele enthousiaste, betrokken vrijwilligers die door hun inzet
zoveel mensen hebben kunnen helpen om hun budget weer op orde te krijgen en vooral te
houden.
Duidelijk is wel dat Stichting BOOM haar nut heeft bewezen.
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Stichting Voedselbank Hellendoorn
De Stichting is opgericht op 5 december 2013 met als Missie:
“ Het wekelijks gratis voedsel verstrekken aan mensen in Hellendoorn met een heel laag
inkomen, die het tijdelijk even erg moeilijk hebben en doen dat uitsluitend met vrijwilligers en
mensen met een arbeidsbeperking. Hierbij maken we geen onderscheid naar ras, religie,
overtuiging of geslacht: “burgers voor burgers”.
In het eerste jaar hebben we ons ingespannen om het maatschappelijk draagvlak voor het
fenomeen Voedselbank te vergroten, wat heeft geleid tot een grote naamsbekendheid en positief
imago van de Voedselbank Hellendoorn. Mede hierdoor mochten we ons verheugen in
voldoende aanvoer van goederen en financiën, zowel door kerken, scholen, gemeente,
ondernemers, via speciale evenementen en door particulieren. Ook hebben we in 2014 veel
voedsel gekregen door middel van een drietal supermarktacties, via de landelijke RTV-actie en
veel via de plaatselijke Kerstpakkettenactie. We hopen deze aanvoer ook in 2015 op niveau te
houden.
We zijn heel trots op ons vrijwilligersbestand van ruim 65 enthousiaste mensen. Zij maken het
mogelijk onze missie waar te maken. Bij de start spraken we de wens uit dat het maatschappelijk
spectrum het armoedeprobleem steeds meer zal onderkennen als een probleem met een impact
op de totale samenleving en niet als een individueel probleem. Gezien de ontwikkelingen in het
afgelopen jaar en vooral alle activiteiten rondom de decemberfeestdagen is deze wens
gedeeltelijk uitgekomen. We hopen dat dit beeld zich in 2015 door zal zetten en het
armoedeprobleem een bredere aandacht gaat krijgen, ook van overheidswege.
De Voedselbank beperkt zich tot het verlenen van voedselpakketten, bij behoefte aan andere
hulpmiddelen of steun wordt doorverwezen naar de partners in het Netwerk Sociale Zekerheid
binnen de gemeente, waarmee afspraken zijn gemaakt. Voor kleding naar Leger des Heils, voor
speelgoed naar Steunpunt Minima, voor gebruiksgoederen naar Stichting Hulpfonds, voor hulp
bij huishoudelijke budgetvragen naar Stichting BOOM.
Het is niet onze intentie mensen jarenlang te ‘binden’ aan de Voedselbank. We vinden het
belangrijk onze klanten waar mogelijk te helpen weer zelfredzaam te worden en regie te krijgen
over hun eigen situatie. Voor 2015 hebben we samen met Movisie en Stichting de Welle,
workshops gepland waarin klanten van de Voedselbank bewust worden gemaakt van hun eigen
mogelijkheden, met de bedoeling kans op arbeid te vergroten, zinvolle bezigheid te vinden en
weer een sociaal netwerk te bouwen. Daartoe bieden we de klanten bijvoorbeeld ook
mogelijkheid om mee te helpen in onze moestuin.
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Vergaderschema 2014
Uitgangspunt is de vergadering te houden een week voor de vergadering van de commissie
vergadering Samenlevingszaken. De vergaderdag is op een maandag, vanaf 19.30 uur.
Het gezamenlijke overleg van het Cliëntenplatform Werk & Inkomen en het Netwerk Sociale
Zekerheid verloopt naar ieders tevredenheid, met Piet Hofman als voorzitter.
De kleine commissie van het Cliëntenplatform W&I bereidt de vergaderingen van het Netwerk
voor. In deze commissie hadden in 2014 zitting: Ton Wilbers, Wim Hofman, Henk Lammertink
en Piet Hofman. Betty Huizinga is notulist.
De stukken van de gemeente Hellendoorn worden doorgenomen en besproken met de
beleidsambtenaar Jos Wennemers.
Na de gezamenlijke vergadering volgt het bestuurlijk overleg met de wethouder (eerst Ria
Bakhuis, na de verkiezingen Anja van den Dolder) en ambtenaren.
Er zijn in 2014 vijf gezamenlijke Netwerkvergaderingen geweest: 17 maart, 12 mei, 15
september, 27 oktober en 1 december.
Vergaderschema Cliëntenplatform 2014 versie oktober
Uitgangspunt is de vergadering te houden een week voor de vergadering van de commissie
vergadering Samenlevingszaken. De vergaderdag is op een maandag, vanaf 19.30 uur.
Raad

Commissie SLZ

Cliëntenplatform

“Kleine commissie”

Netwerk

28 januari 2014

07 januari 2014

16 december 2013

25 november 2013

2 december 2013

4 maart 2014

11 februari 2014

22 april 2010

8 april 2014

31 maart 2014

10 maart 2014

17 maart 2014

27 mei 2014

13 mei 2014

1 juli 2014

17 juni 2014

26 mei 2014

07 mei 2014

12 mei 2014

19 augustus 2014
reserve
23 september 2014

9 september 2014

28 oktober 2014

7 oktober 2014

29 september 2014

08 september 2014

15 september 2014

4 november 2014
begroting
2 december 2014

18 november 2014

3 november 2014

20 oktober 2014

27 oktober 2014

13 januari 2015

16 december 2014

8 december 2014

24 november 2014

1 december 2014

25
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In de gezamenlijke Netwerkvergaderingen werd aandacht besteed aan de volgende
onderwerpen:























In maart is er een presentatie van de gemeente over de drie decentralisaties, die per 1
januari 2015 ingaan: Jeugdzorg/AWBZ-WMO/Participatiewet.
Het Netwerk heeft over 2014 dezelfde subsidie ontvangen als over 2013. Ook krijgt het
Netwerk een abonnement op Stimulanz.
De organisatie van de Voedselbank vordert. Er is ruimte gevonden en ook zijn er
voldoende vrijwilligers. Prioriteit is nu het inzamelen van voedsel. Via de kerken is veel
houdbaar voedsel ingezameld. Er is overleg met een aantal supermarkten. Het ligt in de
bedoeling in april te starten.
De Kleine Commissie gaat de inhoud van de website bijhouden. Er is nog weinig
belangstelling voor de site. Wellicht zou er meer bekendheid aan gegeven moeten
worden. Alle gegevens staan wel in de gemeentegids.
Piet en Ton gaan zich verder bezig houden met het boekje: ‘In Hellendoorn…’ . Betty zal
de huiskamergesprekken aan Ton doormailen.
BOOM heeft nog steeds een financieel probleem. De cursus voor de vele vrijwilligers
wordt georganiseerd door de landelijke stichting Schuldhulpmaatje en die is erg kostbaar.
Dit zelf organiseren is niet mogelijk.
De samenwerking binnen Soweco is moeizaam geworden door het besluit van gemeenten
Hellendoorn en Rijssen/Holten om uit dit verband te treden.
Het Netwerk/Cliëntenplatform was niet op de hoogte van de opzet van Talentenportaal,
een website, ontworpen door gemeente en bedrijven gezamenlijk, waarin bedrijven
anonieme informatie over werkzoekenden in de gemeente kunnen vinden.
De minimaregelingen voor 2014 zijn vrijwel niet gewijzigd. De inkomensgrens is
aangepast aan 2013. Er blijkt een toename in gebruik van de regelingen.
De gemeente heeft een uitgebreide verzekering voor vrijwilligers.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en er is een coalitieakkoord. De nieuwe
wethouder waar Netwerk/Cliëntenplatform mee gaat overleggen is mevrouw Anja van
den Dolder uit Hardenberg. Op de vergadering van 2 juni zal het Cliëntenplatform met
haar kennis kunnen maken.
De Landelijke Cliënten Raad organiseert cursussen om meer inzicht te krijgen in de
nieuwe WWB/Participatiewet. Piet zal informatie aanvragen en afhankelijk van plaats en
tijd, 4 mensen aanmelden.
Alle leden vinden het zinvol om via de mail berichten van de LCR doorgestuurd te
krijgen.
Er zijn vacatures bij het Netwerk wat betreft afvaardiging van de ouderenbonden. Piet
heeft een brief gestuurd. Erik Knol stopt omdat het niet meer te combineren is met zijn
werk. Piet zal verder ook contact opnemen met de jongerenwerker van de Welle.
De Voedselbank draait goed. Er zijn nu, half mei, 32 adressen. Elke week komen er
enkele bij. Er zijn afspraken met de voedselbanken Rijssen/Holten, Almelo en
Hardenberg om elkaar te helpen, indien nodig.
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De website van het Cliëntenplatform krijgt een link naar de Voedselbank.
Aan het eind van dit jaar zal een bijeenkomst voor de minima worden georganiseerd, dit
ook in overleg met Steunpunt Minima.
De vestiging van het Werkplein in Almelo blijft in ieder geval tot eind 2015 open.
Wat de WSW betreft, is er een streven van de 6 gemeenten om vanaf 2015 al het werk in
het groen zelf over te nemen.
Op de agenda van de vergadering met de gemeente op 2 juni staat ook het Controleplan
Handhaving c.a. Dit is een aanscherping van het bestaande plan om te zorgen voor een
soepele handhaving van de regels. Een van de onduidelijkheden die ter sprake komen is
hoe de gemeente omgaat met giften die mensen krijgen, in geld of goederen. Moet dit
gemeld worden en heeft het invloed op de hoogte van de uitkering? Het Netwerk pleit er
voor om bij alle regelingen en wijzigingen de menselijke maat niet uit het oog te
verliezen. De gemeente is gebonden aan Haagse wetsregels, maar het gaat wel om
mensen.
In de Participatiewet is afgesproken dat 125.000 banen voor mensen met een
arbeidsbeperking worden gereserveerd waarvan 25.000 bij de overheid. Van al deze
mensen moet het arbeidsvermogen worden bepaald in 5 klassen. Deze klassen geven de
afstand van de individuele cliënt tot de arbeidsmarkt aan. Gevreesd wordt dat de mensen
met de grootste afstand weinig kansen zullen krijgen.
Het Cliëntenplatform heeft inmiddels een abonnement op Stimulanz. Het postadres is bij
Betty.
De gezamenlijke organisaties hebben een reactie gestuurd op het concept-coalitieakkoord
van de gemeente, vnl. wat betreft hoofdstuk 7. Sociaal domein. De reactie is aan iedereen
doorgezonden.
Op 17 september is er bij de gemeente een informatieavond over de Tegenprestatie. Het
Cliëntenplatform heeft ook een exemplaar ontvangen.
De WMO volgt al langer de nieuwe richtlijnen. Bij de aanvraag om voorzieningen wordt
nu eerst gekeken naar het inkomen van de aanvrager.
Op 16 september wordt er op de inloopochtend van Steunpunt Minima een eerste
informatie gegeven over de wijzigingen per 1 januari 2015. Ton en Betty zullen er met Jos
Wennemers aanwezig zijn.
In september zijn er bij de Voedselbank 58 gezinnen ingeschreven.
Als gevolg van de dramatische situatie in het midden oosten neemt het aantal
vluchtelingen in de gemeente Hellendoorn toe.
In september bedraagt het aantal mensen in de gemeente dat gebruik maakt van de
WWB 389 personen.
Het boekje ‘In Hellendoorn telt iedereen mee’ wordt in oktober gedrukt. Op dinsdag 25
november wordt het eerste exemplaar aan de wethouder aangeboden. De cliënten, die
anoniem hun verhaal hebben gedaan, krijgen een exemplaar thuisgestuurd.
Het ligt in de bedoeling dat de aanvraag voor een WWB-uitkering rechtstreeks naar de
gemeente gaat, zodat de procedure sneller kan verlopen. Het Netwerk vindt een vaste
contactpersoon per aanvrager/cliënt direct vanaf het begin van het grootste belang. Dat
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schept vertrouwen.
Op 27 oktober is er een ingelaste vergadering van het Netwerk met als hoofddoel het
doornemen van de Beleidsvisie Participatiewet 2015-2018 gemeente Hellendoorn.
De wet wordt uitgebreid behandeld, alle vragen worden geïnventariseerd en aan de
gemeente aangeboden. Op de vergadering van het Cliëntenplatform van 3 november
wordt er door de gemeente op gereageerd. Vragen en antwoorden zijn in een apart
verslag verwerkt.
Het Netwerk/Cliëntenplatform is zich er van bewust dat de gemeente veel over zich
heen krijgt, naast de Participatiewet ook nog de grote veranderingen bij de zorg en de
jeugdzorg. De kadernota bevat alleen de hoofdlijnen. Het Netwerk/Cliëntenplatform
wacht op de nadere uitwerking in verordeningen en beleidsregels en zal er attent op zijn
wat de veranderingen voor cliënten gaan betekenen.
Op de vergadering van 1 december neemt Marita Rudde (KBO) afscheid van het
Netwerk. Ze krijgt een boeket en een bon mee. Voor de vertegenwoordiging van de PCOB
is een vervanger gevonden in de persoon van Wim Doesburg.
Op die vergadering komen ook een aantal verordeningen die voortvloeien uit de
Participatie wet aan de orde.
De tweede inloopochtend van Steunpunt Minima met informatie over de wijzigingen is
positief ervaren. Er was veel belangstelling en ook waardering voor het feit dat zoveel
mensen van de gemeente aanwezig waren.
Omdat het Netwerk nu een abonnement op Stimulanz heeft, zal Wilma Kuiper worden
uitgenodigd voor de eerste Netwerkvergadering in 2015.
Er zijn inmiddels 68 gezinnen bij de Voedselbank. In december is er een actie van RTV
Oost om lang houdbaar voedsel in te zamelen voor de verschillende voedselbanken.
Het UWV Werkplein Almelo sluit per 31.12.2015. De Cliëntenraad heeft een brief naar
de Colleges verstuurd met de vraag of er niet een contactpunt in Almelo kan blijven,
omdat de afstand naar Enschede voor een aantal cliënten bezwaarlijk is.
Wat betreft vluchtelingen zal het COA per gemeente aangeven hoeveel woningen er
beschikbaar moeten komen voor deze groep.
Voor de uitvoering van het fonds duurzame gebruiksgoederen moet een oplossing
worden gevonden omdat de gemeente dit zelf niet meer mag doen. Waarschijnlijk zal het
Hulpfonds de uitvoering op zich nemen.
De gezamenlijke organisaties Hulpfonds, BOOM, Voedselbank, Steunpunt Minima en
Huiskamer gaan in 2015 gezamenlijk uitleg geven over hun werk in de kernen en buurten
buiten Nijverdal/Hellendoorn.
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