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Aan de gemeenteraad

Voorstel
Vaststellen van de Participatieverordening Sociale Zaken 2012.

Inleiding
Op 1 januari 2012 worden de uitvoeringorganisaties sociale zaken van Breukelen, Loenen en 
Maarssen samengevoegd. Tot dat moment nemen Breukelen en Loenen nog deel in een 
samenwerkingsverband sociale zaken samen met Woerden, Montfoort en Oudewater. 
In de Wet werk en bijstand is in artikel 47 vastgelegd, dat cliënten van sociale zaken moeten worden 
betrokken bij de uitvoering van de wet en dat de wijze waarop dat geregeld wordt, in een verordening 
moet zijn vastgelegd. Ook de overige sociale zekerheidswetten kennen dergelijke bepalingen. 
Gevolg hiervan is, dat de cliëntenvertegenwoordiging eveneens nog tot 1 januari 2012 gescheiden 
functioneert, maar vanaf die datum moet zijn geharmoniseerd. Deze harmonisatie moet vervolgens 
in één nieuwe verordening zijn vastgelegd. 
De verordening, die Breukelen en Loenen hanteerden, waren identiek. De verordening van 
Maarssen was afwijkend.
De geharmoniseerde verordening leggen wij uw raad nu ter vaststelling voor. 
De geharmoniseerde onderdelen van de verordening zijn de volgende:
1. Leden van de cliëntenraad zijn óf uitkeringsgerechtigde óf vertegenwoordiger van een 

belangenorganisatie, aangezien alleen met die achtergrond een concrete affiniteit met de 
doelgroep aanwijsbaar is. Desalniettemin kan de cliëntenraad, wanneer daaraan behoefte 
bestaat, besluiten om maximaal twee personen op basis van deskundigheid als lid voor te 
dragen, waarbij de criteria genoemd onder 1 niet aanwezig behoeven te zijn.

2. Breukelen, Loenen en Maarssen moeten bij voldoende belangstelling in de raad 
vertegenwoordigd zijn.

3. Er wordt een vergaderfrequentie van zes tot achtmaal per jaar gehanteerd.
4. De voorzitter en secretaris zijn eveneens lid van de raad met stemrecht. We kiezen niet voor 

een aparte penningmeester.
5. De cliëntenraad brengt advies uit aan het college en niet aan de gemeenteraad.
6. De voorzitter treedt eenmaal per jaar in overleg met de portefeuillehouder in combinatie met het 

aanbieden van het jaarverslag.
7. 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.

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

Een notitie, waarin de verschillen tussen de verordeningen zijn weergegeven en voorstellen voor 
keuzes worden gedaan, is als bijlage 1 bij dit voorstel bijgevoegd.

Argumenten
Argumenten voor het vaststellen van een nieuwe verordening cliëntenparticipatie voor Stichtse Vecht 
zijn de volgende:
- Het organiseren van cliëntenparticipatie is een wettelijke verplichting;
- Stichtse Vecht hecht veel belang aan participatie van de inwoners in de vorming van het 

gemeentelijk beleid; 
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- De gemeente Stichtse Vecht dient per 1 januari 2012 één cliëntenraad te hebben. Dit 
voornemen is ook opgenomen in het coalitieprogramma.

Kanttekeningen
De cliëntenraden van Maarssen en de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) hebben zich 
uitgesproken over de voorliggende verordening en stemmen ermee in.
Op de werksessie van 28 november 2011 is er aandacht voor gevraagd om het lidmaatschap van de 
cliëntenraad ook open te stellen voor personen die deskundig zijn op het gebied van sociale 
zekerheid. Het college is zeker ook van mening, dat deskundigheid belangrijk is voor een goed 
functioneren van de cliëntenraad. Het college hecht er echter belang aan dat de doelgroep direct of 
indirect betrokken wordt bij het uitvoeren van de wet. Daarom is de beperking opgenomen in artikel 5 
lid 2. Evenwel wordt in artikel 5.3 de cliëntenraad de bevoegdheid gegeven om zelf maximaal twee 
leden puur op grond van deskundigheid voor benoeming voor te dragen. 

Uitvoering
Er hebben reeds voorbesprekingen plaatsgevonden met de cliëntenraad van de IASZ, waarin 
Breukelen en Loenen nu nog zitting hebben over de toetreding van leden, c.q. de werving ervan 
vanuit Breukelen en Loenen tot de nieuwe cliëntenraad.
Behalve dit moet de werving direct vanaf januari 2012 ter hand worden genomen.

Overgangsregeling
Om de periode tot de benoeming van leden van de cliëntenraad Stichtse Vecht te overbruggen 
blijven de zittende leden van de cliëntenraden van Breukelen, Loenen en Maarssen hun 
werkzaamheden in gezamenlijkheid voorlopig voortzetten. In de verordening is de overgangsregeling 
terug te vinden in artikel 10. Dit artikel is na de werksessie van 28 november 2011 met de 
cliëntenraden besproken en ingevoegd.

Stichtse Vecht, 1 november 2011

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

gemeentesecretaris burgemeester
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