
Inspraakverslag verordening clientenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant 

 

1. # Naam 

gemeente 

Inhoud reactie Antwoord op de reactie Aanpassing verordening 

ja/nee 

2.  Moerdijk  Ingestemd met de concept verordening  Nee 

3.  Zundert Ingestemd met de concept verordening  Nee 

4.  Etten-Leur Artikel 1 

1.7 en 1.8 

De Cliëntenraad Etten-Leur vraagt zich af of in 

iedere gemeente een cliëntenraad aanwezig is, 

zodat er een eerlijke afvaardiging 

bewerkstelligd wordt in de Cliëntenraad 

Werkplein. 

Wij willen advies uitbrengen voor een 

cliëntenraad in iedere gemeente, zodat de 

Cliëntenparticipatie ook een locale kleur heeft. 

 

In elke aan de GR deelnemende gemeente 

bestaat een gremium dat zich buigt over 

onderwerpen die clienten betreffen. In 

sommige gevallen gebeurt dit niet in een 

specifieke cliëntenraad, maar in een 

adviesraad waarin meerdere onderwerpen 

verenigd zijn. Daarnaast is de vorming van 

een lokale cliëntenraad een autonome 

gemeentelijke keuze, die niet middels deze 

verordening afgedwongen kan worden.  

Nee 

5.   Artikel 2 

2.2. In de huidige Cliëntenraad participeren 

leden vanuit verschillende geledingen, o.a.: 

EVA, H.Mariaparochie etc. Hoe wordt er voor 

gezorgd dat deze achterban ook een plaats 

gaat krijgen in de Cliëntenraad zoals men deze 

voor ogen heeft? Immers, er worden 6 leden 

gekozen uit lokale cliëntenraden. Mogen deze 

leden enkel de cliënten van het Werkplein zijn 

De afgevaardigden van de lokale adviesraden 

mogen ook leden zijn die namens een 

belangengroepering in de lokale adviesraad 

zitten. 

 

Bij de totstandkoming van de Cliëntenraad 

Werkplein is het beoogde proces als volgt: de 

lokale adviesraden stellen elk een 

vertegenwoordiger aan. Deze zes leden van 

Nee 



of ook leden vanuit andere organisaties? 

Daarnaast worden er ook nog cliënten 

geworven van het Werkplein zelf. Men loopt al 

tegen het probleem aan dat er niet in iedere 

gemeente een lokale cliëntenraad is. Hoe is er 

aan een evenredige vertegenwoordiging te 

komen? 

de regionale cliëntenraad begeleiden de 

selectieprocedure van de overige zeven 

leden die worden geworven uit de klanten 

van het Werkplein. Zij kunnen hierbij dus 

rekening houden met een evenredige 

verdeling naar de 6 gemeenten. 

6.   2.2 

Zoals dit artikel nu in de verordening staat 

vermeld, lezen wij hieruit op dat ieder lid van 

de lokale cliëntenraad mag plaatsnemen in de 

Cliëntenraad Werkplein. Dus ook de 

vertegenwoordigers van maatschappelijke 

organisaties. 

Dit klopt. Nee 

7.   2.3 

Er staat bij dit artikel: ‘De overige leden’. Hoe is 

hierin de verdeelsleutel? 

Zie hiervoor het antwoord bij vraag 5. De 

vertegenwoordigers van de lokale 

adviesraden kunnen de verdeelsleutel zelf 

bepalen.  

Nee 

8.   2.3 en 2.5                                                                                                                

Beide zijn in strijd met elkaar. Wij adviseren er 

te vermelden: ‘De CR kiest zelf een voorzitter 

en het AB bekrachtigt dit. M.a.w.: het AB van 

het Werkplein heeft geen invloed op de 

verkiezing van de voorzitter CR. 

De voorzitter wordt inderdaad uit en door de 

leden van de cliëntenraad gekozen. Met 

benoeming door het AB wordt hetzelfde 

bedoeld als wat u ‘bekrachtiging’ noemt.  U 

heeft echter gelijk dat de formulering tot 

onduidelijkheid kan leiden. De tekst van 

artikel 2.5 zal daarom gewijzigd worden in: 

“De voorzitter wordt uit en door de leden 

van de cliëntenraad gekozen en wordt door 

het algemeen bestuur benoemd voor een 

periode van vier jaar en deze is 

herbenoembaar”.  

Ja 

9.   2.5 

Wij adviseren hier te noemen hoe vaak een 

voorzitter herbenoemd kan en mag worden. 

Aan de hand van de huidige bepaling in 

artikel 2.5 is herbenoeming van de voorzitter 

niet beperkt. De cliëntenraad besluit zelf 

Nee 



Ook adviseren wij om te verduidelijken wat er 

gebeurt als de termijn van de voorzitter is 

verlopen en deze niet wordt herkozen als 

voorzitter. Tevens of de afgetreden voorzitter 

dan nog steeds als lid van de Cliëntenraad deel 

mag blijven nemen. 

 

over het al dan laten herbenoemen van de 

voorzitter. Wij zien daardoor geen noodzaak 

dit vooraf te beperken.  

In artikel 3 staat aangegeven dat 

lidmaatschap van de cliëntenraad enkel 

eindigt wanneer een lid geen klant meer is 

van het Werkplein, of geen lid meer is van de 

lokale cliëntenraad of wanneer het lid 

aftreed. De voorzitter blijft dus lid van de 

cliëntenraad nadat deze afgetreden is.   

10.   Worden de andere leden van de Cliëntenraad 

ook benoemd door het AB? 

Ja, zie hiervoor artikel 2.3 Nee 

11.   Algemeen artikel 2 

Wij verwachten een groot verloop van leden in 

de Cliëntenraad Werkplein, daar alle leden 

werkzoekenden zijn en ook werk moeten 

aanvaarden. Hoe gaat men hiermee om? 

Continuïteit in een Cliëntenraad betekent ook 

kwaliteit en deskundigheid. Dit kan men 

bereiken door leden vanuit maatschappelijke 

organisaties. 

 

 

Zie ook het antwoord op vraag 5. Dit is 

ondervangen door de vertegenwoordiging 

uit de lokale adviesraden. Zie ook artikel 3.1: 

zolang de vertegenwoordiger lid is van de 

lokale cliëntenraad, kan men lid blijven van 

de cliëntenraad werkplein. 

Nee 

12.   Artikel 4 

Zoals het artikel nu is omschreven, heeft de 

Cliëntenraad geen inspraak in de benoeming 

van de secretaris omdat er een ambtelijk 

secretaris aan wordt toegevoegd. Is de 

ambtelijk secretaris ook degene die zorg draagt 

voor de notulen en andere stukken of is een 

van de leden secretaris en dient er geschreven 

te worden dat de Cliëntenraad ondersteuning 

heeft van een ambtelijk coördinator? Wij 

Wij onderschrijven dit en nemen uw advies 

over.  

Wij wijzigen daarom artikel 8.5 in: “Zendt het 

verslag van de vergaderingen aan de leden. 

Het verslag wordt opgesteld door een 

daartoe door de cliëntenraad aangesteld lid”. 

Het staat de cliëntenraad vrij om tijdens haar 

oprichting een secretaris uit haar midden te 

kiezen, die naast de voorzitter opereert en in 

samenwerking met de ambtelijk secretaris. 

Ja 



pleiten voor de tweede constructie. Dit omdat 

er dan zuiverheid in werken en verslaglegging 

blijft. 

13.   Artikel 5 

5.1 Graag ‘een dusdanig tijdstip’ duidelijker 

omschrijven.  

 

Het is niet mogelijk om hier een concreet 

aantal weken of dagen op te nemen, omdat 

dit per situatie verschillend kan zijn. Doel is 

echter wel om de cliëntenraad vroegtijdig te 

betrekken. Om dit toch nader te specificeren 

in de verordening wordt artikel 5.1 gewijzigd 

in: “Het algemeen bestuur vraagt via de 

ambtelijk secretaris advies aan de 

cliëntenraad op een zodanig tijdstip dat het 

advies van de cliëntenraad van wezenlijke 

invloed kan zijn op de besluitvorming door 

het algemeen bestuur van het werkplein”. 

Ja 

14.   Artikel 6 

6.6. ‘Verstrekte informatie, bedoeld onder e lk 

artikel wordt hiermee bedoeld? ‘E’ wordt 

nergens vernoemd. 

In de wijziging van een opsomming in letters 

naar cijfers is deze verwijzing niet 

meegenomen. Dit moet 6.5 zijn. Dit wordt 

aangepast. 

Ja 

15.   6.8 Is bij de Cliëntenraad Werkplein bekend 

welk budget zij jaarlijks krijgt? Het lijkt ons 

handig dat de Cliëntenraad Werkplein bekend 

is met haar budget, zodat zij gemakkelijker 

keuzes kan maken. 

In de begroting van het Werkplein is €1.500,- 

opgenomen ten behoeve van de 

cliëntenraad. Dit is een schatting en deze kan 

in overleg zowel naar boven als beneden 

bijgesteld worden. Wanneer het bedrag in de 

verordening is opgenomen, moet bij 

wijziging van het bedrag ook de verordening 

gewijzigd worden middels een 

raadsprocedure bij alle zes gemeenten. 

Omwille van de flexibiliteit is hiervoor niet 

gekozen. 

Nee 

16.   Artikel 7 

7.2 . We vinden 10 dagen te kort om een advies 

uit te brengen. Of wordt hier bedoeld dat het 

Hier wordt inderdaad niet een adviesperiode 

van 10 dagen bedoeld maar een uiterlijke 

termijn van 10 dagen voor het voorgenomen 

Ja 



advies 10 dagen voordat het Algemeen Bestuur 

voornemens is het beleid vast te stellen binnen 

dient te zijn? 

Het lijkt ons ook belangrijk dat duidelijk in het 

artikel wordt gesteld hoeveel weken van te 

voren de Cliëntenraad de stukken krijgt om een 

goed advies uit te brengen. Gezien het feit dat 

ze maar 4x per jaar bij elkaar komt, is een ruim 

tijdsbestek wel nodig. Heeft de Cliëntenraad 

hierin ook de positie om, wanneer nodig om 

goed advies uit te brengen, een extra 

vergadering in te lassen? 

 

besluit van het AB, waarop het advies binnen 

moet zijn. 

 

Op dit moment is er geen adviestermijn voor 

de cliëntenraad vernoemd. Wij staan een 

minimale termijn van 4 weken voor. Tussen 

artikel 7.1 en 7.2 voegen wij daarom een 

nieuw artikel 7.2 in dat luidt: “De voor 

advisering relevante stukken worden uiterlijk 

vier weken en tien dagen voordat het 

algemeen bestuur voornemens is het beleid 

vast te stellen, ter beschikking gesteld aan de 

leden van de cliëntenraad”. 

 

Het is aan de cliëntenraad zelf om bij 

behoefte een extra vergadering in te lassen. 

17.   7.3.                                                                                                                         

Graag een toevoeging aan deze regel, nl.: ‘dat 

mensen wel in de gelegenheid zijn om vragen 

te stellen en eventueel doorverwezen kunnen 

worden naar de lokale cliëntenraden.’ We 

begrijpen dat het lastig is om op individuele 

zaken in te gaan, maar de mogelijkheid om er 

voor het individu te kunnen zijn, moet worden 

gewaarborgd. 

Deze mogelijkheid heeft u in de praktijk 

uiteraard. U kunt als cliëntenraad altijd 

besluiten om vragen van individuen te 

beantwoorden of mensen door te verwijzen. 

In de verordening wordt echter benadrukt 

dat de uw advisering en formele rol het 

collectieve belang betreft.  

Nee 

18.   Artikel 8 

8.3. Graag een tijdsbestek toevoegen wanneer 

de stukken bij de leden aanwezig zijn. Blijft nu 

erg vrijblijvend. Leden dienen de mogelijkheid 

te hebben zich, daar waar nodig, goed in te 

kunnen lezen. Wij adviseren om er een 

tijdsbestek van minimaal 1 week aan toe te 

voegen. 

Wij nemen uw advies over. Artikel 8.3 luidt 

daardoor: “verzendt de uitnodigingen en, 

indien van toepassing, conceptbeleid en 

adviesverzoeken een week voordat de 

vergadering plaatsvindt aan de leden”. 

Ja 



19.   8.4.                                                                                                                         

Graag ook hier een tijdsbestek aan toevoegen. 

Zie ook punt 7.2 . 

Dit is aangepast in artikel 7.2. Nee 

20.   Artikel 9 

Op de manier zoals het beschreven staat, heeft 

het DB een grote inbreng. Naar onze mening te 

groot. Wij adviseren om dit aan te vullen met: 

‘dat in andere gevallen’, waar deze verordening 

niet in voorziet, na overleg met de Cliëntenraad 

een besluit wordt genomen door het DB. 

 

Dit artikel is opgenomen om het DB een 

besluit te kunnen laten nemen in 

onvoorziene situaties in plaats van dat eerst 

een volledige raadsprocedure doorlopen 

moet worden. Dit zou de efficiëntie 

aanzienlijk belemmeren. Wanneer een 

onvoorziene situatie structureel blijkt te zijn, 

dan volgt hierop uiteraard een aanpassing 

van de verordening via de regulier 

raadsprocedures waarbij ook de adviesraad 

betrokken wordt. 

In een beslissing omtrent een onvoorziene 

situatie zal het DB de cliëntenraad 

consulteren. 

Nee 

21.   

Roosendaal 

Artikel1, lid 5 

Bij begripsomschrijvingen wordt 

‘portefeuillehouder genoemd. Een begrip dat 

niet elders in de bepalingen voorkomt. 

Waarom opgenomen? 

Goed punt. Lid 5 van artikel 1 zal worden 

verwijderd aangezien de omschrijving geen 

meerwaarde heeft. 

Ja 

22.   Artikel 2, lid 7 

Mag een burgerraadslid of burgercommissielid, 

etc….wel lid zijn?  

Nee, deze functies zijn onverenigbaar. Nee 

23.   Artikel2, lid2 

Leden worden geworven uit de lokale 

cliëntenraden en onder cliënten van het 

werkplein. Hoe vindt die werving plaats? Is er 

bijvoorbeeld sprake van een bindende 

voordracht door de lokale cliëntenraden en 

hoe vindt de werving van de overige leden 

plaats? 

Bij de totstandkoming van de Cliëntenraad 

Werkplein is het beoogde proces als volgt: de 

lokale adviesraden stellen elk een 

vertegenwoordiger aan. Deze zes leden van 

de regionale cliëntenraad begeleiden de 

selectieprocedure van de overige zeven 

leden die worden geworven uit de klanten 

van het Werkplein. Zij kunnen hierbij dus 

Nee 



rekening houden met een evenredige 

verdeling naar de 6 gemeenten.. Er is sprake 

van een bindende voordracht van de lokale 

cliëntenraad.   

24.   Leden en voorzitter worden door het AB 

benoemd. Kunnen ze ook door het AB worden 

ontslagen? Waarom (niet)? Wie beoordeelt het 

functioneren?  

De leden kunnen niet door het AB ontslagen 

worden aangezien er verschil is tussen 

gekozen en benoemd worden.  

De cliëntenraad oordeelt zelf over het eigen 

functioneren (een evaluatietraject zou hier 

invulling aan kunnen geven).  

Nee 

25.   Waarom benoemingstermijn van 4 jaar voor 

voorzitter en niet 2 jaar bijvoorbeeld?  

Gekozen is voor de meest gangbare termijn 

in dit verband en dat is 4 jaar. Afwijken van 

deze termijn is mogelijk en is aan de 

cliëntenraad. 

Nee 

26.   Artikel 6, lid 9 is een vreemde eend in artikel 6 

en zou eerder in artikel 9 thuishoren.  

Deze constatering wordt gedeeld. 

Voorgesteld wordt om deze niet onder te 

brengen bij artikel 9 maar meer hoort bij 

artikel 7. Dit wordt zodanig aangepast. 

Ja 

27.   Artikel 7, lid 2 

Hier wordt een termijn van 10 werkdagen 

genoemd, terwijl aan de andere kant slechts 

algemene termen “op dusdanig tijdstip’ (artikel 

5, lid1), “tijdig bereiken” (artikel 6, lid3), 

“zodanige tijdstip….redenen van afwijkingen 

“(artikel6, lid6) en ‘zodanig tijdstip” genoemd 

worden 

De termijn die hier bedoeld wordt, is het 

uiterlijke termijn van 10 dagen voor het 

voorgenomen besluit van het AB, waarop het 

advies binnen moet zijn. 

Op dit moment is er geen adviestermijn voor 

de cliëntenraad vernoemd. Wij staan een 

minimale termijn van 4 weken voor. Tussen 

artikel 7.1 en 7.2 voegen wij daarom een 

nieuw artikel 7.2 in dat luidt: “De voor 

advisering relevante stukken worden uiterlijk 

vier weken en tien dagen voordat het 

algemeen bestuur voornemens is het beleid 

vast te stellen, ter beschikking gesteld aan de 

leden van de cliëntenraad”. 

 

Ja 



Het is aan de cliëntenraad zelf om bij 

behoefte een extra vergadering in te lassen. 

 

Bij de overige artikelen is het niet mogelijk 

een concreet aantal weken of dagen op te 

nemen, omdat dit per situatie verschillend 

kan zijn. Doel is echter wel om de 

cliëntenraad vroegtijdig te betrekken. Om dit 

toch nader te specificeren in de verordening 

wordt artikel 5.1 gewijzigd in: “Het algemeen 

bestuur vraagt via de ambtelijk secretaris 

advies aan de cliëntenraad op een zodanig 

tijdstip dat het advies van de cliëntenraad 

van wezenlijke invloed kan zijn op de 

besluitvorming door het algemeen bestuur 

van het werkplein”. 

28.   In artikel 7 missen wij het overleg over het 

concept meerjarenbeleidsplan, welk overleg 

specifiek in artikel 32 van de 

gemeenschappelijke regeling is opgenomen.  

Het meerjarenbeleidsplan wordt besproken 

onder de noemer ‘voorgenomen beleid’, 

zoals dat verwoord is onder artikel 7.1. 

 

 

 

 

29.   Artikel10. 

“DB”  wijzigen in “AB”. Het dagelijks bestuur 

komt immers ook niet in de 

begripsomschrijving voor.  

Dit willen wij ondervangen door DB toe te 

voegen bij artikel 1.  

Ja 

30.  Halderberge Wij vragen ons af waarom het de titel 

‘Modelverordening’ heeft gekregen. Wordt de 

eigenlijke 

Verordening een afgeleide hiervan? 

Modelverordening mag ook gelezen worden 

als conceptverordening. Tot op het moment 

dat de verordening is vastgesteld door de 

gemeenteraden, is deze in principe in 

concept. Behoudens wijzigingen naar 

aanleiding van uw advies zal de 

modelverordening echter niet afwijken van 

Nee 



de verordening die ter vaststelling aan de 

gemeenteraden wordt aangeboden. 

31.   Voor zover het de onderdelen betreft die door 

het werkplein worden uitgevoerd, zien wij een 

afgevaardigde van een lokale 

adviesraad/cliëntenraad (verder aangeduid als 

‘lokale raad’) als een 

zelfstandig opererend lid, die overlegt met de 

ambtenaar van de gemeente en naar de lokale 

raad 

terugkoppelt en daarmee alleen zo nodig 

ruggespraak houdt. De lokale raden worden 

hiermee ontlast 

en hebben binnen dit kader dus geen 

controlerende taak. Adviezen zouden anders 

teveel vertraagd 

worden. Graag vernemen wij uw visie over de 

wijze waarop deze relaties moeten gaan 

verlopen. 

De vertegenwoordiging in de cliëntenraad 

van het Werkplein, door een lid van de lokale 

cliëntenraad is op uitdrukkelijk verzoek van 

enkele lokale adviesraden en colleges 

opgenomen. Dit om de verbinding met de 

lokale adviesraad en de vertegenwoordiging 

van de lokale belangen te borgen. De lokale 

adviesraad heeft echter geen controlerende 

taak bij zaken die de cliëntenraad werkplein 

wordt voorgelegd. Het is aan de 

afgevaardigde en de lokale adviesraad die hij 

of zij vertegenwoordigd, om de wijze waarop 

afstemming plaatsvindt vorm te geven.  

Nee 

32.   Om afstemmingsproblemen tussen de 

afgevaardigde leden van lokale raden te 

voorkomen, is het van belang dat de zes 

gemeenten op het gebied van burger- en 

cliëntenparticipatie dezelfde structuur, wet- en 

regelgeving kennen, in ieder geval voor wat 

betreft de Participatiewet. Ook hierin 

verwachten wij 

een duidelijke regie van de gemeente. 

De verordeningen in het kader van de 

Participatiewet zijn voor de zes gemeenten 

uniform. Voor de verordening ten behoeve 

van de lokale cliëntenparticipatie is dit 

inderdaad niet het geval. Dit kan echter niet 

middels deze verordening afgedwongen 

worden. Op dit moment bestaat overigens 

het beeld niet dat er uit lokale verschillen 

onoverkomelijke problemen zullen volgen bij 

de afstemming in de cliëntenraad werkplein. 

U heeft echter gelijk dat het aanbeveling 

verdient om dit in de toekomst ook zoveel 

mogelijk gezamenlijk af te stemmen.  

Nee 

33.   De voorzitter moet niet benoemd worden door De cliëntenraad Etten-Leur heeft dezelfde Nee 



het algemeen bestuur, maar moet door de 

cliëntenraad 

van het werkplein zelf worden gekozen. De 

invloed van het algemeen bestuur op het 

bestuur van de 

cliëntenraad achten wij anders te groot; 

immers het algemeen bestuur bepaalt anders 

zowel de 

voorzitter als secretaris, waardoor ook de 

onafhankelijkheid in het geding kan komen. 

opmerking gemaakt. Zie hiervoor punt 8 in 

dit verslag. 

34.   Laat de cliëntenraad zelf het eigen reglement 

opstellen. Daarin kunnen ook bepaalde details 

uit de modelverordening en mogelijk enkele 

punten uit ons advies worden uitgewerkt. 

De cliëntenraad heeft uiteraard de 

mogelijkheid om, binnen de grenzen van de 

verordening, een eigen reglement op te 

stellen. 

Wellicht kan dit inspraakverslag helpen om 

hierbij het advies van alle lokale adviesraden 

te betrekken. 

Nee 

35.   Mocht een lokale raad geen geschikte persoon 

uit hun midden kunnen vinden of niemand 

kunnen 

vrijmaken, dan moet er een mogelijkheid zijn 

om een externe deskundige namens de lokale 

raad af te vaardigen. 

In elke gemeente bestaat een adviesorgaan 

dat de belangen van de cliënten 

vertegenwoordigt. Dit zou de geschiktheid 

moeten borgen. Hieruit wordt een lid 

afgevaardigd. Indien het adviesorgaan niet 

deskundig is, of niemand vrij kan maken, dan 

zou in eerste instantie de lokale adviesraad 

versterkt moeten worden. Wij zijn daarom 

niet voor het afvaardigen van een extern 

vertegenwoordiger.  

Nee 

36.   Doordat de cliëntenraad gevormd wordt door 

een mix van cliënten en afgevaardigden van de 

lokale 

raden, kunnen belangen gaan botsen. Maak 

het dus mogelijk om bij een patstelling of 

conflict daarover een onafhankelijk oordeel te 

Ook de afgevaardigden van de lokale 

cliëntenraden zijn cliënt van het werkplein of 

zijn lid van een belangengroepering de 

belangen van deze mensen behartigt. 

Belangen zouden op dit punt dus niet 

moeten botsen. Mocht dit toch gebeuren, 

Nee 



laten geven. dan voorziet in eerste instantie een oneven 

aantal leden en een meerderheid van 

stemmin in besluitvorming. Mocht er echter 

bemiddeling tussen leden binnen de 

cliëntenraad nodig zijn, dan zal gezocht 

moeten worden naar een door beide partijen 

geaccordeerde mediator. 

37.   Bovendien kan de continuïteit een probleem 

worden; immers de cliënten moeten zo snel 

mogelijk een baan vinden en gaan dan uit de 

raad. Maak het mogelijk dat een men lid kan 

blijven van de cliëntenraad tot bijvoorbeeld 

een half jaar na het vinden van een baan. De 

raad beschikt daarbij in dat half jaar over een 

ervaringsdeskundige van een geslaagde re-

integratie. 

Eerder is een vergelijkbare opmerking 

gemaakt. Zie hiervoor punt 5 en 11. 

Nee 

38.   De cliëntenraad moet op een zodanig tijdstip 

kunnen adviseren dat nog werkelijk invloed 

mogelijk is op de besluitvorming. Als een advies 

komt op het moment dat tussen gemeenten al 

overeenstemming is bereikt, wordt het 

praktisch onhaalbaar om nog belangrijke 

wijzigingen aan te brengen. Wij adviseren u 

dan ook om, net als de huidige positie van de 

Wmo-raad in Halderberge, de cliëntenraad van 

het werkplein al aan de voorkant bij de 

beleidsontwikkeling te betrekken. 

Dit is ook zeker de bedoeling. Ziet u hiervoor 

artikel 5.1 in de verordening en het 

antwoord op vraag 13 in dit verslag.  

Nee 

39.   Wat is in art. 6, lid 6 bedoeld met: ‘verstrekt 

informatie, bedoeld onder e’ ….? 

In de wijziging van een opsomming in letters 

naar cijfers is deze verwijzing niet 

meegenomen. Dit moet 6.5 zijn. Dit wordt 

aangepast. 

Ja 

40.   Maak een rooster/planning van de tijdstippen 

waarop bepaalde beleidsvoorstellen worden 

Goede tip. Dit zou aan het begin van het jaar 

in een schema opgenomen kunnen worden. 

Nee 



vastgesteld 

en wanneer adviezen binnen moeten zijn. 

Daarnaast zullen er waarschijnlijk echter ook 

punten ter advies voorgelegd worden die 

niet vooraf in een rooster zijn opgenomen. 

De cliëntenraad wordt echter zo snel 

mogelijk op de hoogte gebracht van 

advieszaken die op de kalender zullen 

komen. 

41.   Maak duidelijker wat er met de gegeven 

adviezen gebeurt, dus hoeveel invloed een 

advies van de 

cliëntenraad kan hebben op het beleid. 

Hiervoor geldt hetzelfde als in de lokale 

situatie. Het advies wordt aangeboden aan 

het AB (voordat zij een besluit nemen). Van 

advies dat niet wordt overgenomen zal 

beargumenteerd moeten worden waarom 

hiervoor gekozen is. 

Nee 

 

42.  Rucphen Artikel 2, lid 2/ 

Dit artikel gaat uit van een lokale clientenraad; 

dat is momenteel in Rucphen niet het geval. 

We gaan ervan uit dat dit bij het in werking 

treden van deze verordening wel het geval zal 

zijn. Indien dit niet zo is kan het naar onze 

mening niet zo zijn dat in onze gemeente de 

toekomstige adviesraad Sociaal Domein deze 

rol overneemt. Immers de cliëntenraad heeft 

als taak te adviseren over de uitvoering van een 

deel van het gemeentelijk beleid, terwijl de 

adviesraad sociaal domein adviseert over het 

gehele inhoudelijke gemeentelijke sociaal 

beleid. Over de uitvoering van beleid zal de 

gemeentelijke adviesraad niet adviseren, zo is 

eerder door u gesteld. Een andere mogelijkheid 

zou zijn alle leden te werven uit de cliënten van 

het Werkplein, met een evenwichtige verdeling 

over de deelnemende gemeenten. 

De afgevaardigden van de lokale adviesraden 

mogen ook leden zijn die namens een 

belangengroepering in de lokale adviesraad 

zitten. 

 

Bij de totstandkoming van de Cliëntenraad 

Werkplein is het beoogde proces als volgt: de 

lokale adviesraden stellen elk een 

vertegenwoordiger aan. Deze zes leden van 

de regionale cliëntenraad begeleiden de 

selectieprocedure van de overige zeven 

leden die worden geworven uit de klanten 

van het Werkplein. Zij kunnen hierbij dus 

rekening houden met een evenredige 

verdeling naar de 6 gemeenten. 

Nee 

43.   Artikel 2, lid 5; vz wordt benoemd voor een De zittingstermijn in de cliëntenraad van Ja 



periode van 4 jaar; over de zittingstermijn van 

de leden is in de verordening niets opgenomen. 

leden eindigt, net als voor de voorzitter, 

op het moment dat het lid geen cliënt 

meer is van het Werkplein of geen lid 

meer is van de lokale cliëntenraad (art 

3.1). De voorzitter wordt benoemd tot 

voorzitter voor de periode van 4 jaar. 

Daarna is hij of zij herkiesbaar. Indien dit 

niet gebeurt houdt hij of zij echter wel 

gewoon zitting in de clientenraad. 

 De voorzitter wordt uit en door de leden 

van de cliëntenraad gekozen. Met 

benoeming door het AB wordt hetzelfde 

bedoeld als wat u ‘bekrachtiging’ noemt.  

U heeft echter gelijk dat de formulering 

tot onduidelijkheid kan leiden. De tekst 

van artikel 2.5 zal daarom gewijzigd 

worden in: “De voorzitter wordt uit en 

door de leden van de cliëntenraad 

gekozen en wordt door het algemeen 

bestuur benoemd voor een periode van 

vier jaar en deze is herbenoembaar”.  

Aan de hand van de huidige bepaling in 

artikel 2.5 is herbenoeming van de 

voorzitter niet beperkt. De cliëntenraad 

besluit zelf over het al dan niet laten 

herbenoemen van de voorzitter. Wij zien 

daardoor geen noodzaak dit vooraf te 

beperken.  

In artikel 3 staat aangegeven dat 

lidmaatschap van de cliëntenraad enkel 

eindigt wanneer een lid geen klant meer is 

van het Werkplein, of geen lid meer is van 

de lokale cliëntenraad of wanneer het lid 



aftreed. De voorzitter blijft dus lid van de 

cliëntenraad nadat deze afgetreden is. 

 

44.   Artikel 2, lid 5; wij hebben onze twijfels bij de 

continuïteit van de bezetting van de 

Cliëntenraad; dit geldt voor de leden van de cl-

raad zelf, maar zeker voor de vz. Wij geven u 

daarom in overweging deze persoon buiten de 

(huidige) cliënten te zoeken 

Zie hiervoor ook de antwoorden op vraag 5 

en 11. 

Nee 

45.   Artikel 7, lid 1: anders formuleren: zodat 

helemaal duidelijk is dat de cliëntenraad niet 

adviseert over beleid, maar uitsluitend over de 

uitvoering; daarom het woord “beleid” 

De Gemeenschappelijke Regeling beschrijft 

de taken van de cliëntenraad van het 

Werkplein. Hieronder wordt ook overleg 

omtrent het beleid deel van uit. Dit is de 

Nee. 



weglaten reden dat dit ook in de verordening is 

opgenomen. 

Tweede consultatie: Reactie van de adviesraden op wijzigingen in de verordening naar aanleiding van 1
e
 ronde inspraak. 

Nr. Naam 

gemeente 

Inhoud reactie Antwoord op de reactie Aanpassing verordening 

ja/nee 

46. Etten-Leur Ik heb nog wel een kleine opmerking over 

artikel 9, onvoorziene omstandigheden. Ik zou 

er voor willen pleiten om de laatste zin in het 

inspraakverslag op te nemen in de verordening.  

Deze zin luidt; In een beslissing omtrent een 

onvoorziene situatie zal het DB de clientenraad 

consulteren.  

Dit staat wat dwingender als het in de 

verordening zelf staat. Zoals het nu in het 

inspraakverslag is opgenomen is deze 

handeling vrijblijvend en het lijkt mij zeer 

zinvol, dat de CR gelijk wordt ingelicht als het 

DB gebruik maakt van deze mogelijkheid. 

De opzet en verwachting was dit in de 

reguliere werkwijze met elkaar vast te 

leggen, maar wij zullen het artikel aanvullen 

met deze zin.  

Ja. Aanvulling: 

…beslist het DB van het 

Werkplein Hart van West-

Brabant en zal zij de 

cliëntenraad hierbij 

consulteren. 

47. Rucphen Artikel 1.: Er wordt in de modelverordening 

regelmatig gesproken over een (lokale) 

adviesraad, terwijl onder de 

begripsomschrijvingen alleen Cliëntenraad en 

‘lokale cliëntenraad’ vermeld staan. 

Omdat niet elke gemeente een specifieke 

cliëntenraad heeft, maar wel een adviesraad 

die de belangen van de clienten 

vertegenwoordigt, wordt in de verordening 

regelmatig gesproken over adviesraad. We 

zullen dit begrip in artikel 1 opnemen. 

Ja 

(Lokale) adviesraad: de 

lokale adviesraad die de 

belangen van de 

gemeentelijk 

uitkeringsgerechtigden 

behartigt. 

48.  Artikel 8.1: Kan er een extra vergadering 

ingelast worden als één lid of een x-aantal 

leden van de Cliëntenraad, c.q. de actualiteit 

daar om vraagt? (Bij 27. staat dat de 

cliëntenraad zelf een extra vergadering in kan 

lassen, maar niet wie of welke/hoeveel 

De wijze waarop tot een extra vergadering 

gekomen wordt, staat de cliëntenraad vrij. 

Dit kan in overleg tussen de leden besloten 

worden. Wanneer er behoefte is om dit in 

procedures vast te leggen, dan kan dat 

eventueel in een beschrijving van de 

Nee 



personen daartoe het initiatief moeten/kunnen 

nemen.) 

werkprocessen van de cliëntenraad zelf. De 

verordening laat hier de cliëntenraad vrij in. 

49.  Artikel 8.2: voorzitter, secretaris en ambtelijk 

secretaris stellen samen de agenda vast. 

Ook dit is aan de cliëntenraad zelf om te 

besluiten. Wanneer de voorzitter bij het 

vaststellen van de agenda graag de secretaris 

betrekt, dan is dit geen probleem. De 

verordening staat dit niet in de weg. 

Nee 

50.  Artikel 9: Toevoegen: ‘’, na consultering van de 

cliëntenraad.’’ 

Zie punt 46 Ja  

51.  4., 35. en 42. Adviesraad Sociaal Domein gaat 

uitsluitend over beleid, terwijl de cliëntenraad 

zich vooral richt op uitvoering van beleid. Kan 

een lid van deze adviesraad tevens 

vertegenwoordiger in de cliëntenraad zijn? Zo 

niet, welke plaatselijke adviesraad of 

belangengroepering kan dan wel een 

vertegenwoordiger naar de Cliëntenraad 

afvaardigen? 

Ik ben niet voor een extern vertegenwoordiger, 

maar vind dat men binnen de gemeente 

Rucphen de zaak in deze op orde moet hebben. 

Beschouwd vanuit de verordening 

Cliëntenparticipatie van het Werkplein lijkt 

er geen belemmering te zijn om een 

vertegenwoordiger uit de lokale Adviesraad 

Sociaal Domein af te vaardigen. Wanneer dit 

door de lokale afspraken met de Adviesraad 

Sociaal Domein niet mogelijk blijkt, is het aan 

de gemeente Rucphen om te besluiten op 

welke wijze zij invulling geven aan 

vertegenwoordiging binnen de Cliëntenraad 

van het Werkplein. 

Nee 

52.  5., 11. en 44. Hoe wordt bij stoppen van een lid 

van de Cliëntenraad de opvolging geregeld? 

Daarbij denken aan waarborgen continuïteit en 

evenredige verdeling gemeenten. 

Wanneer het gestopte lid de 

vertegenwoordiger van een lokale 

adviesraad was, dan is het aan die lokale 

adviesraad om een nieuwe afgevaardigde 

aan te dragen. Wanneer het gestopte lid een 

van de andere leden (die klant is van het 

Werkplein) betrof, dan wordt een nieuw lid 

onder de klanten van het Werkplein 

geworven. 

De continuïteit wordt geborgd door de 

vertegenwoordigers van de lokale 

adviesraden, die voor een langere periode lid 

Nee 



kunnen zijn dan enkel wanneer zij klant zijn 

van het Werkplein. 

53.  11. De 6 vertegenwoordigers van lokale 

cliëntenraden begeleiden de selectieprocedure 

van de overige zeven leden die geworven 

worden uit de klanten van het Werkplein. 

Groot verloop wordt verwacht van klanten van 

het Werkplein. Is het dan aan te bevelen dat de 

vertegenwoordigers van de lokale 

cliëntenraden, zeker de te benoemen 

voorzitter, geen cliënten van het Werkplein 

zijn??? 

Hierin wordt de cliëntenraad vrij gelaten. Dit 

mogen de leden zelf besluiten. 

Nee 

54.  24. Vreemd dat leden wel gekozen en 

benoemd en niet ontslagen kunnen worden. 

Kan een lokale cliëntenraad zijn 

vertegenwoordiger terugtrekken of moet die 

hem dan uit de lokale cliëntenraad zetten 

(artikel 3.)? Denk aan disfunctioneren 

vertegenwoordiger. 

Het is in ieder geval niet aan het AB om leden 

van de cliëntenraad te ontslaan; dan zou het 

AB invloed hebben op de samenstelling van 

de cliëntenraad. De cliëntenraad oordeelt 

zelf over het eigen functioneren (een 

evaluatietraject zou hier invulling aan 

kunnen geven). Wanneer de cliëntenraad 

een werkwijze voor een ontslagprocedure 

van haar eigen leden wil vastleggen, dan is 

dit uiteraard mogelijk.  

Een lokale cliëntenraad kan haar 

vertegenwoordiger enkel terugtrekken in 

overeenstemming met de 

vertegenwoordiger zelf of in overleg met de 

cliëntenraad van het Werkplein indien er 

sprake is van ontslag van de 

vertegenwoordiger door de lokale 

cliëntenraad. 

Nee 

55.  25. Ik zie in de verordening nergens staan dat 

de cliëntenraad iets aan de benoemingstermijn 

van de voorzitter kan veranderen. 

Dit is ook niet in de verordening opgenomen. 

Wanneer de cliëntenraad hier zelf iets aan 

wil veranderen, kan zij dit in haar eigen 

Nee 



werkafspraken vastleggen. 

56.  32. In de toekomst zoveel mogelijk gezamenlijk 

afstemmen is nodig om binnen het Werkplein 

efficiënt te werken. Wel gaat zo lokale invulling 

geleidelijk verloren. 

Dit zal de toekomst uit moeten wijzen. Het 

zal mede aan de lokale adviesraden en de 

cliëntenraad van het Werkplein zijn om 

hierin een gewaardeerde middenweg in te 

vinden. 

Nee 

57.  43. In principe wordt een lid van de 

Cliëntenraad voor het leven benoemd op 

voorwaarde dat dit lid cliënt van het Werkplein 

of lid van de lokale cliëntenraad/adviesraad 

blijft. Op zich vind ik dit geen goede zaak. Als 

om een bepaalde tijd herverkiezing en/of 

herbenoeming nodig is, is dat tevens een 

moment om te evalueren en op basis van de 

situatie dan te besluiten. Dit voor zowel de 

betreffende persoon als voor degenen die her-

verkiezen of herbenoemen. 

Wanneer de cliëntenraad een vooraf 

afgesproken zittingstermijn wil hanteren, 

dan kan dit wederom in werkafspraken 

worden vastgelegd. De verordening limiteert 

het lidmaatschap van de cliëntenraad niet, 

maar bepaalt ook niet dat deze “voor het 

leven” moet zijn. 

Nee 

58. Halderberge Het antwoord bij punt 5 van het 

inspraakverslag is een zo belangrijke aanvulling, 

dat het in de 

verordening hoort. Echter de zes 

afgevaardigden van de lokale (advies)raden, 

krijgen daardoor zoveel 

invloed op de samenstelling van de raad en de 

selectie van de overige zeven leden, dat wij ons 

afvragen of dat niet in strijd is met art. 47 van 

de Participatiewet, zie bijgaande kopie van het 

kennisdocument van LCR/Schulinck, dat wij je 

eerder toezonden. Daarop zouden wij 

trouwens nog 

antwoord krijgen. 

Toevoegen aan artikel 2.3 “waarbij zoveel als 

mogelijk wordt gestreefd naar een 

evenredige verdeling over de 6 deelnemende 

gemeenten” 

 

Uit de toegezonden bijlage van blijkt dat in 

elk geval cliënten vertegenwoordigd moeten 

zijn in de cliëntenraad. Een cliëntenraad 

bestaande uit enkel deskundigen is niet 

toegestaan. 

Dit is het geval in het voorstel. Een 

meerderheid van de cliëntenraad bestaat 

ook uit cliënten van het Werkplein. 

 

Ja  

     

     



59.  Wij voorzien een ongewenste discontinuïteit in 

de raad door veelvuldige wisseling in de 

bemensing. 

Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van de 

advisering. Waarom is ons voorstel (zie 

nummer 37 van 

het inspraakverslag) niet overgenomen? Wat is 

daar op tegen? Bij de beantwoording wordt 

verwezen 

naar de antwoorden bij de punten 5 en 11, 

maar die antwoorden geven geen reactie op 

ons voorstel. 

Er is naar de punten 5 en 11 verwezen omdat 

die ingaan op de afvaardiging door de lokale 

adviesraden. Deze afvaardiging is niet perse 

gebonden aan de periode dat men klant is 

van het werkplein. Daarmee wordt een 

continue factor in de cliëntenraad gevormd. 

Bij een aantal lokale cliëntenraden wordt 

echter ook de werkwijze gehanteerd dat een 

lid na het vinden van een baan nog een 

periode zitting kan blijven houden in de 

cliëntenraad. De voorliggende verordening 

staat dit niet in de weg. Uw voorstel zou 

vastgelegd kunnen worden in de werkwijze 

van de cliëntenraad.  

Artikel 3 bepaalt dat het lidmaatschap 

eindigt indien het lid geen cliënt meer is van 

het Werkplein. Deze bepaling heeft geen 

betrekking op de afvaardiging van de lokale 

adviesraden. Dit is aan de individuele 

gemeenten. 

Nee 

60.   Halderberge heeft (als enige van de zes 

gemeenten?) geen lokale cliëntenraad die 

individuele 

belangen van cliënten behartigt. Ook onze 

Wmo-raad mag zich daarmee niet 

bezighouden. De 

afgevaardigde van onze Wmo-raad kan een 

cliënt uit Halderberge met een individueel 

probleem dus 

niet doorverwijzen naar een lokale 

cliëntenraad. Kan de ISD (buiten de 

verordening om) de gemeente 

Halderberge wijzen op de noodzaak om ook de 

Het Werkplein Hart van West-Brabant geeft 

de cliëntenparticipatie vorm middels deze 

verordening. Gezien de Participatiewet heeft 

zij deze wettelijke taak. Het Werkplein heeft 

echter geen invloed op de wijze waarop de 

lokale cliëntenparticipatie vorm gegeven 

wordt.  

 

Nee 



lokale cliëntenparticipatie te regelen? 

61.   Hoe wordt voorkomen dat bij afwezigheid van 

de ambtelijk secretaris, informatie blijft liggen 

en te laat bij de raad komt? 

Naar aanleiding van punt 16 is in de 

verordening een adviestermijn opgenomen 

van 4 weken en 10 dagen. Hieraan is het 

Werkplein gebonden, ook bij afwezigheid 

van de ambtelijk secretaris. In dat geval dient 

het Werkplein dus voor een tijdige 

aanlevering te zorgen.  

Nee 

 


