
Van: Marischka Duinkerken scw.connect@outlook.com
Onderwerp: N.a.v. telefoongesprek d.d. 22 maart 2019 - St. Splinter

Datum: 31 maart 2019 om 15:05
Aan: info@sociaalsd.nl

Kopie: marc le clercq m.h.le.clercq@hotmail.nl, contact@splinterzeeland.nl

Beste leden van de adviesraad,

In aanvulling op het telefoongesprek met dhr. le Clercq stuur ik u informatie over St
Splinter. Met daarbij de akte van oprichting/het statuut van Stichting Splinter.

Stichting Splinter is een Zeeuws Platform voor de bestrijding van armoede en sociale
uitsluiting. Mevrouw Fieke Smitskamp, voormalig wethouder sociale zaken
Middelburg, heeft destijds het initiatief genomen tot oprichting. 

Bijzonder aan de stichting is dat de Zeeuwse cliëntenraden werk & inkomen het
statutaire recht hebben om bindende voordrachten voor het bestuur te doen. Zo is er
bestuurlijke inbreng van deze cliëntenraden die gepaard gaat met
ervaringsdeskundigheid.

Zoals te lezen is in de statuten gaat het om drie Zeeuwse regio's. De
Oosterschelderegio, Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen. Elke regio mag gezamenlijk twee
bindende voordrachten doen voor het bestuur.

De plaatsen voor Walcheren en Zeeuws Vlaanderen zijn vervuld. Voor de
Oosterschelderegio zijn deze nog vacant. Er is in november vorig jaar een uitnodiging
per mail verstuurd naar de cliëntenraden uit de Oosterschelderegio met het verzoek
een gezamenlijke voordracht te doen. Daarop kwam geen reactie. De statuten
schrijven voor dat dan na drie maanden twee leden door het bestuur benoemd
mogen worden als zijnde bindend voorgedragen. Wij willen de regio Oosterschelde
echter graag nogmaals de gelegenheid geven om gezamenlijk twee voordrachten te
doen.

Naast ongeveer zes vergaderingen per jaar, is er een jaarlijks themadag. 
Ook is st. Splinter initiatiefnemer van het Zeeuws Pact. Dit is een uitbreiding van het
kind pakket. Dertien Zeeuwse gemeenten, diverse scholen, GGD zeeland, Leergeld
e.a. hebben dit Pact (een intentieverklaring) getekend. In februari jl. hielden we een
Kompactdag. Zie bijlage.

Voorheen (tot 2015) werd Splinter gesubsidieerd door de Provincie. Er was
ondersteuning vanuit Scoop/ZB. 
Splinter staat inmiddels geheel op eigen benen en moet zelf voorzien in inkomsten,
bijvoorbeeld door middel van sponsoring.

Splinter staat niet tussen de cliëntenraden en gemeenten in. Cliëntenraden blijven
autonoom, hebben en houden hun eigen functie, bevoegdheden en taken. Splinter
biedt een platform waar signalen en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De
stichting kan Zeeuws breed aandacht vragen voor armoede en sociale uitsluiting. 

Het gaat om een afvaardiging per regio. Wanneer er in een regio meerdere
cliëntenraden zijn, vaardigen ze gezamenlijk twee personen af. Wij vinden het wel van
belang contact te onderhouden met alle cliëntenraden. Momenteel denken wij
daarvoor aan een Splinter werkgroep die een aantal keer per jaar bij elkaar komt. Op
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daarvoor aan een Splinter werkgroep die een aantal keer per jaar bij elkaar komt. Op
die manier kunnen signalen aangekaart en ervaringen uitgewisseld worden met het
bestuur.

Verdere vragen beantwoorden wij graag. U kunt ook contact opnemen met:
contact@splinterzeeland.nl
 

Met vriendelijke groeten, Marischka Duinkerken
Sociale Cliëntenraad Walcheren

Het algemene (kantoor) e-mailadres van de SCW is: s.c.walcheren@zeelandnet.nl
Telefoon kantoor: 0118 614299
Mercuriusweg 19 4382 NC Vlissingen
Inloopspreekuur: maandagochtend 10.00 - 12.00 uur. Afspraak is mogelijk.

De Sociale Cliëntenraad Walcheren komt op voor de belangen van mensen met een laag inkomen,
uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden en biedt hulp, informatie en advies. Hiervoor
houden wij inloopspreekuren en zijn  via telefoon en e-mail bereikbaar. De Sociale Cliëntenraad
Walcheren brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan: Orionis Walcheren op het gebied van
uitkering, Werk & Inkomen (Participatiewet). De colleges en de gemeenteraden van Middelburg,
Veere en Vlissingen betreffende het onderliggende sociale beleid en het minimabeleid. De SCW
stelt onderwerpen die de kwaliteit van de dienstverlening van Orionis Walcheren betreffen aan de
orde en doet voorstellen tot verbetering. 

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht
ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te
informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan
derden is niet toegestaan.
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http://www.socialeclientenraadwalcheren.nl/



