
NOTITIE PARTICIPATIEVERORDENING SOCIALE ZAKEN 2012

Inleiding.
In de Wet Werk en Bijstand is in artikel 47 vastgelegd, dat in enigerlei vorm periodiek overleg moet 
worden gevoerd met cliënten, dan wel vertegenwoordigers van cliënten, dat zij onderwerpen ter 
bespreking kunnen aandragen en dat zij van informatie voorzien moeten worden. De wijze waarop dit 
alles plaats vindt moet in een verordening worden vastgelegd.
In Maarssen, Breukelen en Loenen bestaan cliëntenraden. Dit voorstel beoogt om deze raden met 
ingang van 2012 te harmoniseren. 
Dit moment valt samen met de integratie van de uitvoering van sociale zaken voor de drie voormalige 
gemeenten. De uitvoering van sociale zaken voor Breukelen en Loenen is tot en met 2011 de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Woerden. Daar functioneert een samenwerkingsverband 
tussen Woerden, Breukelen, Loenen, Montfoort en Oudewater, de Intergemeentelijke Afdeling Sociale 
Zaken (IASZ).
Tegelijk met de oprichting van dit samenwerkingsverband is ook de cliëntenparticipatie 
samengevoegd in de Regionale Adviesraad Werk en Bijstand (RAWB). Elk van de deelnemende 
gemeentes heeft minimaal twee vertegenwoordigers in deze raad. De RAWB werd gefundeerd op een 
reeds bestaande organisatiestructuur in Woerden, waarbij een organisatie ter ondersteuning van 
uitkeringsgerechtigden door de gemeente werd gefaciliteerd in huisvesting en werkbudget.
In Maarssen fungeert sedert 2007 een cliëntenraad, samengesteld uit uitkeringsgerechtigden en 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, die in hun achterban onder meer 
uitkeringsgerechtigden hebben. 
Op 1 januari 2012 ontstaat de situatie, dat de cliëntenraad van Maarssen wordt tot een cliëntenraad 
van Stichtse Vecht en dan ook bijstandsgerechtigden van Breukelen en Loenen vertegenwoordigt. De 
RAWB vertegenwoordigt dan alleen nog inwoners van Woerden, Oudewater en Montfoort. Voor 
Stichtse Vecht betekent dit dat er een nieuwe raad aantreedt, waarvoor nieuw besluit vereist is en dat 
de leden opnieuw moeten worden benoemd. In concreto vindt een uittreden van twee leden van 
Breukelen uit de RAWB plaats (Loenen was niet vertegenwoordigd) en treden er nieuwe leden toe tot 
de cliëntenraad sociale zaken. 
Weliswaar zijn er twee raden, maar er zijn drie verordeningen, waarbij die van Breukelen en Loenen 
identiek zijn. Officieel is er sprake van harmonisatie van de clientenraden. De gemeenteraad dient een 
nieuwe verordening vast te stellen, waarin de kaders voor de cliëntenraad Stichtse Vecht duidelijk zijn 
vastgelegd. Hiermee wordt een kans geboden om het beste van drie verordeningen zo veel mogelijk 
bij elkaar te brengen. 
Hieronder worden de verschillen in kaart gebracht met een advies hoe het betreffende onderdeel in de 
nieuwe verordening van Stichtse Vecht moet worden opgenomen.

Verschillen in de beide verordeningen.
1. Van de cliëntenraad sociale zaken kan men slecht lid zijn wanneer men uitkeringsgerechtigde 

van de gemeente is, dan wel namens een organisatie zitting heeft, die de belangen van 
cliënten (mede) vertegenwoordigt. In de RAWB kent als vereiste dat tenminste de helft plus 
een van de leden uitkeringsgerechtigde van een der gemeenten moet zijn (bij voldoende 
belangstelling) en de overige leden onder andere vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties zijn.
Harmonisatie: in de verordening duidelijk opnemen dat leden óf uitkeringsgerechtigde zijn óf 
vertegenwoordiger van een belangenorganisatie, aangezien alleen met die achtergrond een 
concrete affiniteit met de doelgroep aanwijsbaar is. Echter voor het geval de cliëntenraad 
behoefte heeft aan deskundige leden en dezen niet te vinden zijn onder personen die aan de 
criteria voldoen, moet zij de mogelijkheid hebben om zulke personen voor te dragen. Daartoe 
is in de verordening een “kan” bepaling opgenomen. Hiermee wordt tevens voldaan aan een 
wens, die in de werksessie naar voren kwam.



2. RAWB heeft een vergaderfrequentie van viermaal per jaar, de cliëntenraad van 
zes- tot achtmaal.
Harmonisatie: de hogere vergaderfrequentie verkiest de voorkeur met het ook op een vlot 
proces van afhandeling van adviezen.

3. RAWB kent een bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. De 
cliëntenraad sociale zaken kent een voorzitter en een secretaris zonder die personen als 
bestuur aan te wijzen.
Harmonisatie: niet aanstellen als bestuur, want de cliëntenraad is geen rechtspersoon.

RAWB adviseert gemeenteraad en college, de cliëntenraad sociale zaken slechts het college.
Harmonisatie: de Wet Werk en Bijstand draagt de uitvoering van de Wet op aan het college 
van B en W. daarom brengt de cliëntenraad advies uit aan het college.

4. Het bestuur van de RAWB overlegt tweemaal per jaar met de portefeuillehouder. In de 
verordening van Maarssen komt dit overleg niet voor.
Harmonisatie: een periodiek rechtstreeks overleg komt de communicatie ten goede. Daarom 
wordt een jaarlijks overleg met de wethouder belegd, dat gecombineerd gaat met het indienen 
van het jaarverslag.

5. De RAWB kent binnen de einderegeling van het lidmaatschap van de raad de volgende 
bijzonderheden: er is een vorm van ontslagverlening en ontslagverkrijging. Bij beëindiging van 
het recht op uitkering eindigt het lidmaatschap aan het eind van de zittingstermijn (vier jaar). 
De cliëntenraad sociale zaken kent slechts een ontslag tot uiterlijk twee maanden na vervallen 
van de grondslag van het lidmaatschap.
Harmonisatie: regels opnemen in de verordening voor het ontslag van lidmaatschap:
-  op eigen verzoek: het college verleent ontslag op schriftelijk verzoek van een lid
- op verzoek van de raad ten aanzien van een lid: het college kan een lid ontslaan na een 

schriftelijk en gemotiveerd advies van de raad. Het verzoek moet gesteund worden door 
driekwart van de zitting hebbende leden.

6. De RAWB heeft regels omtrent de wijze van uitbrengen van een advies door de cliëntenraad 
in de verordening opgenomen: de advisering vindt schriftelijk en gemotiveerd plaats.
Harmonisatie: deze regel in de verordening opnemen.

7. Samenstelling raad. De RAWB bestaat uit minimaal 10 leden en maximaal 17. Het streven is 
om tenminste de helft plus 1 uit cliënten van sociale zaken te laten bestaan en de overige 
(onder andere) uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Ten aanzien van de 
cliëntenraad sociale zaken staat in de verordening opgenomen dat hij bestaat uit minimaal 5 
en maximaal 11 leden zonder verdere aanwijzingen omtrent verdeling tussen cliënten en 
organisaties. Overwegingen bij de RAWB zijn geweest dat gestreefd wordt naar een minimale 
vertegenwoordiging van twee leden uit iedere gemeente. Aangezien dat vijf gemeentes 
waren, is het minimumaantal op 10 gesteld. Bij de cliëntenraad sociale zaken is de structuur 
zoals hij was onder de vorige verordening (2004) voortgezet. Het streven is dat de 
cliëntenraad leden gaat kennen, zowel cliënten als organisaties die zoveel mogelijk uit de 
onderscheiden voormalige gemeentes afkomstig zijn. Een goede communicatie en effectieve 
werving zijn instrumenten, die ter hand worden genomen om dat doel te bereiken. Een 
omvang van de raad van minimaal 7 en maximaal 13 leden kan daarbij als passend worden 
gezien. Daarbij streven we naar een aandeel van uitkeringsgerechtigden van minimaal de 
helft plus één. 
Harmonisatie: het aantal leden van de raad is minimaal 7 en maximaal 13. We streven naar 
een bezetting van minimaal de helft plus één door uitkeringsgerechtigden van de gemeente. 
We starten een wervingscampagne om dat doel te bereiken. 



De volgende geharmoniseerde onderdelen zijn in de verordening opgenomen:.

1. Leden van de raad zijn óf uitkeringsgerechtigde óf vertegenwoordiger van een 
belangenorganisatie, aangezien alleen met die achtergrond een concrete affiniteit met de 
doelgroep aanwijsbaar is. Een “kan”bepaling biedt echter ruimte om personen die beschikken 
over deskundigheid als lid voor te dragen.

2. Er wordt een vergaderfrequentie van zes tot achtmaal per jaar gehanteerd.
3. Voorzitter en secretaris worden niet aangesteld als bestuur zoals de RAWB dat kent, 

aangezien de cliëntenraad geen rechtspersoon is.
4. De cliëntenraad brengt advies uit aan het college, niet aan de gemeenteraad.
5. De voorzitter overlegt jaarlijks met de portefeuillehouder in combinatie met het aanbieden van 

het jaarverslag.
6. In de verordening zijn regels opgenomen voor het ontslag van lidmaatschap van de raad:
-  op eigen verzoek: het college verleent ontslag op schriftelijk verzoek van een lid
- op verzoek van de raad ten aanzien van een lid: het college kan een lid ontslaan na een 

schriftelijk en gemotiveerd advies van de raad. Het verzoek moet gesteund worden door 
driekwart van de zitting hebbende leden.

7. Het aantal leden van de raad is bij voldoende belangstelling minimaal 7 en maximaal 13, 
waarbij de helft plus één cliënt dient te zijn. 
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