
1. Aanleiding en Kader   
In artikel 47 van de Participatiewet is bepaald dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt 
over de wijze waarop de personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Participatiewet betrokken 
worden bij de ontwikkeling van het beleid. Ook in de GR Werkplein Hart van West-Brabant is 
opgenomen dat het Algemeen Bestuur verantwoordelijk is voor het uitvoeren van cliëntenparticipatie 
middels bij verordening vast te stellen regels.  
 

2. Motivering/ toelichting   
2.1 Cliëntenraad Werkplein behartigt belangen van de cliënten van de zes gemeenten.  
Het Werkplein Hart van West-Brabant geeft uitvoering aan het beleid van de zes deelnemende 
gemeenten en is hiermee de uitvoeringsorganisatie voor de cliënten van deze zes gemeenten. Met 
het instellen van een cliëntenraad Werkplein wordt de invloed en betrokkenheid van de cliënten bij 
deze uitvoering vorm gegeven. 
 
2.2 Lokale adviesraad blijft bestaan. 
In de gemeente Roosendaal bestaat de lokale adviesraad Sociale Domein, die o.a. de belangen van 
de Roosendaalse mensen (met of zonder bijstandsuitkering behartigt). Deze advesraad blijft bestaan 
en zorgt voor een afvaardiging in de regionale cliëntenraad van het Werkplein, zodat de verbinding 
tussen beide raden wordt geborgd. Onder de lokale adviesraden bestond de vraag welke invloed de 
oprichting van een regionale adviesraad heeft op hun werk. De zorg bestond dat zij niet meer 
betrokken zouden worden, of er juist zaken dubbel gedaan worden. Daarom is voor de adviesraden 
een stroomschema opgesteld dat inzichtelijk maakt op welke onderwerpen de lokale en op welke 
onderwerpen de regionale adviesraad adviseert en wat hierbij het adviestraject is. Ter informatie vindt 
u dit stroomschema in de bijlage. 
 
2.3 Adviesraden akkoord 
De conceptverordening is ter advisering voorgelegd aan de lokale adviesraden. Hun advies is 
verwerkt in een inspraakverslag. Hierin staat ook aangegeven of en op welke manier hun advies is 
verwerkt in de verordening. Dit inspraakverslag vindt u in de bijlage. De lokale adviesraden hebben 
allen ingestemd met de verordening. 
 
2.4 Opgenomen in Gemeenschappelijke Regeling 
Met het instellen van een regionale cliëntenraad Werkplein wordt voldaan aan de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant, waarin is opgenomen dat het 
Algemeen Bestuur verantwoordelijk is voor het organiseren en uitvoeren van cliëntenparticipatie door 
bij verordening vast te stellen regels. In de GR Werkplein is bepaald dat de cliëntenraad Werkplein in 
elk geval adviseert over:  
a. Meerjarenbeleidsplan;  
b. Wijzigingen van beleid, verordeningen e.d.;  
c. Wijzigingen in de dienstverlening;  
d. Onderwerpen die door de cliëntenraad worden ingebracht. 
 
Het vaststellen van een dergelijke verordening is op grond van de Participatiewet een verplichting van 
de gemeenteraad. 
 

3. Doel en evaluatie   
Cliëntenparticipatie bij de uitvoering van beleid bij het Werkplein Hart van West-Brabant is 
georganiseerd middels een cliëntenraad waarin vertegenwoordigers van de zes deelnemende 
gemeenten zitten en heeft bij verordening uniform vastgestelde regels.  
 

4. Financiële aspecten en consequenties   
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. Uit het budget van het Werkplein 
wordt budget vrijgemaakt voor deskundigheidsbevordering en onkostenvergoedingen voor de 
cliëntenraad. Het Werkplein stelt tevens een vergaderruimte en kantoorfaciliteiten beschikbaar aan de 
cliëntenraad. 
 

5. Communicatie    
a. Voorafgaand en tijdens het besluitvormingsproces  
De conceptverordening is ambtelijk opgesteld door het Werkplein en de medewerkers van de zes 
deelnemende gemeenten en voorbesproken met de verantwoordelijk portefeuillehouders. Deze 



conceptverordening is via het DB van het Werkplein, door het AB aangeboden aan de colleges van 
de 6 deelnemende gemeenten. De colleges hebben de conceptverordening ter advies voorgelegd 
aan hun lokale adviesraden. Het advies van de lokale adviesraden is gebundeld in een 
inspraakverslag. Hierin staat aangegeven op welke punten de verordening naar aanleiding van de 
adviezen is aangepast. De aangepaste conceptverordening is vervolgens opnieuw via het DB door 
het AB aan de colleges van de zes gemeenten aangeboden. De colleges stellen de uniforme 
verordening ter vaststelling aan, aan hun gemeenteraad.   
 
b. Communicatie na besluitvorming  
Na positieve besluitvorming zal het AB van het Werkplein op de hoogte gebracht worden van het 
vaststellen van de verordening. De verordening wordt kenbaar gemaakt via www.overheid.nl 
 
c. Participatie voor of na besluitvorming 
De verordening richt zich op het vormgeven van cliëntenparticipatie binnen het Werkplein Hart van 
West-Brabant. Punt a. hierboven en het inspraakverslag in de bijlage geven weer hoe de 
cliëntenparticipatie bij het tot stand komen van de verordening is vorm gegeven. 
 
Bijlagen   
1. Concept verordening cliëntenparticipatie Werkplein HvWB;  
2. Stroomschema adviestraject stukken; 
3. Inspraakverslag verordening cliëntenparticipatie Werkplein HvWB.  
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 


