
 

 

 

 

 

College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Krimpenerwaard 

T.a.v. mw. I.T. van der Kluit 

Postbus 51 

2820 AB Stolwijk 

 

 

 

Datum:  24 september 2019   

 

Onderwerp: Reactie op ‘19-0018802 VO Cliëntenraad Participatiewet 2020’ 

 

 

 

Geacht College,  

 

Naar aanleiding van het verzoek op 4 september jl. per e-mail om te reageren op ‘19-0018802 VO Cliëntenraad 

Participatiewet 2020’ stuur ik u hierbij de reactie van de Adviesraad. Op 10 september 2019 heeft mevrouw Van der 

Kluit de stukken toegelicht en is de Adviesraad in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Tevens was bij deze 

vergadering de voorzitter van de Cliëntenraad aanwezig en hebben de leden kennis genomen van de reactie van de 

Cliëntenraad.  

 

Mede rekening houdend met deze reactie, die naar u is verzonden op 19 september jl., adviseert de Adviesraad 

positief op het document genaamd ‘19-0018802 VO Cliëntenraad Participatiewet 2020’ met inachtneming van 

onderstaande aandachtspunten: 

 

1. Voeg in artikel 3 lid 4 aan de reactie richting de Cliëntenraad ‘beargumenteerd en schriftelijk’ toe. Dit is van 

groot belang voor de documentatie. 

 

2. De Adviesraad adviseert om in de verordening op de nemen dat er een rooster van aftreden wordt 

opgesteld. 

 

3. De gemeente dient in de verordening op te nemen wie verantwoordelijk is voor de voltalligheid van de 

Cliëntenraad. De Adviesraad adviseert dat de gemeente expliciet deze verantwoordelijkheid op zich neemt.   

 

4. Gezien het feit dat in het verleden is gebleken dat het moeilijk is leden te werven voor de Cliëntenraad, 

adviseert de Adviesraad de zittingstermijn van 3 jaar te evalueren en er daarbij tevens op toe te zien dat de 

diversiteit van de samenstelling van de Cliëntenraad (artikel 2 lid 2) voldoende in praktijk wordt gebracht.  

  

Mocht het bovenstaande om een mondelinge toelichting vragen dan is de Adviesraad graag bereid met u hierover, 

vooraf aan de beantwoording, van gedachten te wisselen en met u in gesprek te gaan. Contact met de adviesraad 

verloopt via mevrouw E. Donker (adviesraadsociaaldomein@krimpenerwaard.nl). 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard,      

 
J.W.A. van Riet, Voorzitter 
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