
6Stichtse Vecht 

Motie Cliëntenparticipatie/Participatieverordening 

De Raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2014; 
 
Overwegende dat: 
 
1. artikel 47 Wet werk en bijstand (terrein werk en inkomen)voorschrijft dat de gemeenteraad bij    
    verordening regels stelt over de wijze waarop aan cliëntenparticipatie invulling wordt gegeven; 
2. uit de tekst van artikel 47 Wet werk en bijstand zou kunnen worden opgemaakt dat aan  
    cliëntenparticipatie alleen uitvoering kan worden  gegeven via de invoering van een cliëntenraad; 
3. in de memorie van toelichting horend bij artikel 47 Wet werk en bijstand staat dat gemeenten vrij  
    blijven in de keuze van de manier waarop cliëntenparticipatie georganiseerd wordt. Dat kan via een  
    cliëntenraad, maar ook op allerlei verschillende andere manieren, bijvoorbeeld via een eenmalig  
    niet bij instellingsbesluit gevormd cliëntenpanel; 
4. de huidige Participatieverordening 2012 van de gemeente Stichtse Vecht voorschrijft dat  
    cliëntenparticipatie georganiseerd is via een cliëntenraad en daarmee andere mogelijkheden die de  
    wet biedt buiten beschouwing laat; 
5. de huidige cliëntenraad Sociale Zaken vanwege de beperkte bezetting besloten heeft te stoppen  
    met het uitbrengen van adviezen, maar van opheffing van de cliëntenraad Sociale Zaken  
    vooralsnog geen sprake is; 
6. gelet op de invoering van de Participatiewet en de WWB Maatregelen met ingang van 1 januari  
    2015 en de hieruit voor de gemeente Stichtse Vecht noodzakelijke aanpassingen van beleid in de  
    vorm van beleidsplannen, verordeningen en beleidsregels, het van belang is dat de  
    cliëntenparticipatie tot 1 januari 2015 op het terrein van werk en inkomen is geborgd; 
7. na 1 januari 2015 het noodzakelijk is om cliëntenparticipatie welke het     
    Sociaal Domein geheel of deels raakt, in een nieuwe structuur te hebben vorm gegeven. 
 
BESLUIT  
 
om de organisatie van de cliëntenparticipatie Sociale Zaken niet te beperken tot de invoering van een 
cliëntenraad zoals bepaald in de Participatieverordening 2012, maar hieraan invulling te geven met de 
mogelijkheden zoals beschreven in de memorie van toelichting horend bij artikel 47 Wet werk en 
bijstand. 
 
 
En draagt het college op: 
 
1. Om conform het besluit van de raad zoals in deze motie geformuleerd  de Cliëntenparticipatie te  
    regelen en vorm te geven; 
 
2. Om in nauwe afstemming met de raad en overige actoren een integrale  visie te ontwikkelen op  
    cliënt- en adviesorganen in brede zin. Doel  is om uiterlijk 1 januari 2015 een effectieve  
    doeltreffende vorm van  cliëntenparticipatie, welke het sociaal domein geheel of deels  raakt, te  
    hebben vorm gegeven.  
    De volgende uitgangspunten zal bij  het maken van de visie betrokken worden: 
    a. de participatie nota is leidraad, aangevuld met de mogelijkheid  van co-creatie;  
    b. dat taakgebieden van advies- en cliëntenraden die niet het sociaal domein betreffen niet verloren  
        mogen gaan. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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