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Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard 
adviesraadsociaaldomein@krimpenerwaard.nl  
 
CC: College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Krimpenerwaard 
T.a.v. mw. I.T. van der Kluit 
Postbus 51 
2820 AB Stolwijk 

 
 
 
Datum:   19 september 2019  
Onderwerp:  Reactie op ‘19-0018802 VO Cliëntenraad Participatiewet 2020’ 
 
 
 
Geachte voorzitter en leden van de Adviesraad,  
  
Naar aanleiding van onze afspraak in uw vergadering op 10 september jl. om te reageren op ‘19-0018802 VO 
Cliëntenraad Participatiewet 2020’, stuur ik u hierbij de reactie van de Cliëntenraad. Tijdens de vergadering van 
de Cliëntenraad d.d. 19 september is de voorgestelde verordening besproken.  
 
Onderstaand treft u puntsgewijs de reactie van de Cliëntenraad. 
 

1. Art. 2.6 De leden van de cliëntenraad worden benoemd voor een eenmalige termijn van 3 jaar.  
 
De Cliëntenraad beveelt een zittingstermijn van 4 jaar aan. Met toevoeging dat zittende leden na 4 jaar blijven 
tot in hun opvolging is voorzien.   
 
De participatiewet bevordert een natuurlijk verloop. Mensen worden geacht zo snel mogelijk een baan te 
vinden en dus de participatiewet (en daarmee de Cliëntenraad) weer te verlaten. De praktijk leert dat dit ook 
gebeurt.  
 
Door de gemeente is aangegeven dat bij onderbezetting wordt doorgegaan met de mensen die er nog zijn. De 
verordening veronderstelt een minimum van vier leden. Hiermee spreekt de gemeente dus haar eigen 
verordening tegen. De Cliëntenraad beveelt een ondervanging voor het risico op onderbezetting op te nemen 
in de verordening aan, zoals bovenstaand is voorgesteld. 
 
De voorgestelde actieve werving van nieuwe leden moet nog effectief blijken. De Cliëntenraad stelt een 
evaluatiemoment voor.   
 

2. Art. 3.4 Het college neemt door de cliëntenraad opgestelde aanbevelingen mee bij de 
beleidsontwikkeling en informeert de cliëntenraad.  

 
Tijdens uw vergadering op 10 september jl. is voorgesteld om ‘schriftelijk’ toe te voegen aan dit artikel, echter 
de Cliëntenraad vindt dit niet voldoende. 
 
Hoe het College momenteel reageert op de aanbevelingen van de Clientenraad gaat wat ons betreft goed en is 
er geen aanleiding tot de voorgestelde wijziging. De Cliëntenraad pleit voor het behoud van artikel 3.4 en 
artikel 4.g in de huidige verordening waarin aangegeven wordt dat het College zorgt voor argumenten wanneer 
in het beleidsvoorstel van de aanbevelingen van de Cliëntenraad wordt afgeweken.  
 
Het College en afdeling Sociale Zaken hechten veel waarde aan de aanbevelingen van de Cliëntenraad. Daar 
hoort ook een gedegen argumentatie bij indien het College afwijkt van de aanbevelingen. 
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3. Art. 9 Overgangsbepaling zittingsduur 
 
De Cliëntenraad stelt voor dat alle zittende leden hun lidmaatschap behouden per ingang van deze verordening 
voor 4 jaar. De Cliëntenraad vraagt zich af waarom onderscheid wordt gemaakt tussen leden die langer en 
korter dan 3 jaar zitting hebben in de Cliëntenraad. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de Cliëntenraad Sociale Zaken Krimpenerwaard,   

  
Mw. A. Kraaijenbos, voorzitter 


