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Aan de raad,
1. Beslispunten
De raad stelt de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2019 vast.
2. Inleiding
Op grond van de participatiewet (artikel 47) is de gemeenteraad verplicht een verordening op te
stellen waarin zij de cliëntenparticipatie regelt voor een specifieke groep inwoners. Het gaat om
inwoners van de gemeente die een periodieke of incidentele uitkering ontvangen of die qua
inkomen een beroep zouden kunnen doen op één van de sociale voorzieningen waarvan de
uitvoering aan burgemeester en wethouders is opgedragen. Het gaat in de praktijk om cliënten van
de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein (USD). De Cliëntenraad Gooise Meren (ARWI) heeft om goed
te functioneren een nieuwe verordening nodig die meer mogelijkheden biedt om leden aan te
trekken en vast te houden. Nu leunt de cliëntenraad op twee leden en één niet officieel lid, waarvan
er één lid al 20 jaar de kar trekt. Dit is een onwenselijke situatie.
3. Beoogd effect
Het effect dat we beogen is de participatie van de betreffende inwoners beter en meer vroegtijdig
vorm te geven. Zo kan er een cliëntenraad tot stand komen die voldoende diversiteit en leden
heeft en daardoor in staat is professioneel te adviseren en vroegtijdig te participeren. Met meer
leden kan de raad het werk verdelen en haar netwerk uitbreiden. Leden kunnen hun competenties
ontwikkelen en er is meer gelegenheid de achterban te raadplegen en het netwerk uit te breiden.
Door de ARWI vroegtijdig bij beleidsvorming te betrekken, wordt de participatie van de doelgroep
beter meegenomen. Dit verbetert de kwaliteit van het beleid en de uitvoering en hierdoor wordt
het beleid meer gedragen. In de bij deze verordening behorende werkafspraken is ook vastgesteld
de ARWI in de voorbereidingsfase van beleidsvorming te betrekken.
4. Argumenten en onderbouwing
De Participatiewet geeft in genoemd artikel onder meer aan dat:
- cliënten vroegtijdig in staat moeten worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te
brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen,
- er periodiek overleg geregeld moet worden;
- de cliëntenraad recht heeft op ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.
In onze gemeente hebben wij sinds lange tijd de cliëntenraad genaamd Adviesraad Werk en
Inkomen (ARWI). De ARWI kampt al enige tijd met een tekort aan leden en een tekort aan
ondersteuning. Er is een plan van aanpak (PvA) opgesteld door een extern bureau. Bij het opstellen
van dit PvA is er intensief gesproken met alle betrokkenen. Daarnaast is bekeken hoe
cliëntenraden in andere gemeenten functioneren en hoe de huidige ARWI en de gemeente Gooise
Meren de participatie van de ARWI kunnen verbeteren. Vervolgens is gezamenlijk het PvA
vastgesteld (zie bijlage). De uitkomst is dat we naar een cliëntenraad willen die die meer als een
netwerkorganisatie kan functioneren en die vroegtijdig bij beleidsvorming betrokken wordt. Eén
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van de conclusies is dat de ARWI hiervoor meer leden en diversiteit in competenties van de leden
nodig heeft. De ARWI drijft al heel lang op 2 á 3 leden; dit is niet voldoende om zich meer te kunnen
verdiepen in de doelgroep en de onderwerpen die er spelen; ook al hebben de zittende leden dit
bijzonder goed gedaan ondanks de lage bezetting. Ook is bekeken hoe wij de ondersteuning beter
kunnen regelen, zodat het aantrekkelijker wordt om lid te zijn en te blijven van de ARWI en de
leden zich kunnen focussen op hun advieswerk.
Wat is nieuw in de Verordening en de werkafspraken?
1. Uitbreiding mogelijkheden lidmaatschap, meer diversiteit in samenstelling ARWI
Volgens de huidige Verordening kunnen alleen cliënten van het Sociaal Domein lid zijn van de
ARWI. Dit heeft tot gevolg dat leden die werk vonden, per direct geen lid meer konden zijn van de
ARWI en hun taken neer moesten leggen. Hierdoor ontbreekt een stukje continuïteit. Ook kunnen
inwoners die affiniteit/ervaring hebben met de doelgroep nu geen lid zijn, terwijl uit ervaring blijkt
dat uit deze hoek waardevolle inbreng kan komen. Het is wenselijk de Verordening zodanig aan te
passen dat de samenstelling van de ARWI minder kwetsbaar is en dit soort waardevolle inbreng
behouden kan worden. Om voldoende vertegenwoordiging uit de achterban te houden wordt
gestreefd om de helft van de leden uit ervaringsdeskundigen te laten bestaan. De ARWI zou om
goed te kunnen functioneren, moeten groeien naar 8 leden, waarvan er 4 uit de doelgroep komen.
2. Administratieve ondersteuning
Het is het redelijk voor 4 uur per week een secretaris aan te stellen. In de modelverordening van de
VNG is het aanstellen van een ambtelijk secretaris een standaard artikel. In onze huidige
verordening wordt dit niet genoemd.
3. Overige faciliteiten
Na het vaststellen van het PvA is er een intensief overlegtraject geweest met de ARWI en
gezamenlijk zijn er werkafspraken tot stand gekomen. Deze afspraken bieden de ARWI meer
faciliteiten. Als u de nieuwe verordening vaststelt en wij de bijbehorende werkafspraken vast
stellen, kunnen wij uitvoering geven aan het PvA en kunnen we groeien naar een ARWI 2.0.
5. Houd rekening met en onderbouwing
De nieuwe werkwijze met vroegtijdige participatie kan aan het begin wat meer inzet vragen van
medewerkers. Uiteindelijk zal dit leiden tot beter - meer gedragen - beleid en een betere
uitvoering. Na het vaststellen en publiceren van de nieuwe verordening kan de ARWI zo snel
mogelijk starten met de nieuwe werkwijze. Wij hopen dat dit in november van start kan gaan.
6. Financiële onderbouwing
De kosten van de ondersteuning van de ARWI kunnen binnen het bestaande budget gedekt
worden.
7. Communicatie en participatie
De ARWI heeft volledig geparticipeerd in het traject en communiceert via haar website. Na
vaststelling van de nieuwe verordening en de werkafspraken zal in de huis aan huisbladen en via de
websites van de gemeente en de ARWI gecommuniceerd worden over de Cliëntenparticipatie en
zal er actief gestart worden met het werven van nieuwe leden.
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8. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
In november zullen we starten met de nieuwe werkwijze en de communicatie. Er is regelmatig
overleg tussen de ARWI en de portefeuillehouder en de betrokken leidinggevende van de USD. De
ontwikkeling van de ARWI zal daarin regelmatig besproken worden en wij zullen met hen in
overleg blijven om te toetsen of het gewenste resultaat ook bereikt wordt. In september 2021 zal
er een korte evaluatie plaatsvinden tussen het college en de ARWI over het functioneren van de
adviesraad; wij zullen een raadsmededeling doen over de voortgang.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel over de Cliëntenparticipatie met zaaknummer 1617011 van het college van
burgemeester en wethouders,

Besluit
De ‘Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2019’ vast te stellen

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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