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Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Schagen 2019

Publiekssamenvatting
De Cliëntenraad Participatiewet Schagen heeft tot doel de belangenbehartiging van bewoners die 
op grond van de Participatiewet een uitkering van de gemeente ontvangen. Zij doet dit door 
gevraagd en ongevraagd advies te geven over gemeentelijk beleid inzake de Participatiewet. In de 
Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet is vastgelegd op welke wijze de Cliëntenraad, 
gefaciliteerd door de gemeente, deze taak uitvoert. De verordening van 2015 is op een aantal 
punten aangepast.

Gevraagde besluit
U wordt verzocht de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Schagen 2019 vast 
te stellen. Het betreft een geactualiseerde verordening inzake de wijze waarop de gemeente 
Schagen er zorg voor draagt dat cliënten betrokken worden bij de vorming van beleid in het kader 
van de Participatiewet. U wordt verzocht om de Verordening Cliëntenparticipatie Schagen 2015 in te 
trekken.

Aanleiding
» De doelen, taken en bevoegdheden van de Cliëntenraad Participatiewet en de wijze waarop de 

afstemming tussen college, gemeenteraad en cliëntenraad plaatsvindt zijn vastgelegd in de 
Verordening Cliëntenparticipatie 2015.

» Omdat de verordening van 2015 nog uitgaat van de samenwerking van de gemeenten Hollands 
Kroon en Schagen bij de uitvoering van de participatiewet in het Cowwi, dient deze verordening 
gezien de opheffing van Cowwi in 2017 geactualiseerd te worden.

Belang
» De gemeente Schagen hecht er veel belang aan dat cliënten of hun vertegenwoordigers

participeren in de vorming van beleid en daarmee aan het gevraagde en ongevraagde advies 
vanuit de Cliëntenraad Participatiewet, welke tot doel heeft de dienstverlening aan cliënten te 
verbeteren.

» In de verordening is opgenomen op welke wijze het college dit faciliteert en hoe het overleg met 
de Cliëntenraad inzake voorgenomen beleid plaatsvindt.

Centrale vraag
Artikel 47 van de Participatiewet schrijft voor dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt over
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de wijze waarop cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de 
Participatiewet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop zij vroegtijdig in staat worden 
gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en 
beleidsvoorstellen.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de vorming van beleid is belangrijk omdat 
hierdoor de kwaliteit van de dienstverlening kan worden verbeterd.

Argumentatie
» De gemeente Schagen hecht veel belang aan een transparante en goede samenwerking met 

de Cliëntenraad en aan het gevraagde en ongevraagde advies van de Cliëntenraad 
Participatiewet.

» Met de input van de leden van de cliëntenraad en haar achterban kan de gemeente de 
dienstverlening aan cliënten verbeteren.

» Om die redenen is een geactualiseerde en op een aantal punten meer geconcretiseerde en 
vooral transparante verordening, belangrijk.

Maatschappelijk draagvlak
De nieuwe verordening is in verschillende conceptversies met de Cliëntenraad besproken. Op 12 
februari jl. heeft de Cliëntenraad haar advies uitgebracht. In haar advies laat de Cliëntenraad weten 
dat zij de laatste conceptversie onderschrijft en stelt vast dat deze tot stand is gekomen in goed 
overleg tussen gemeente en de Cliëntenraad.
De concept-verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2019 stond aanvankelijk gepland voor 
behandeling in de gemeenteraad op 14 meijl.
Op 17 april is de raad geïnformeerd over een onvolkomenheid in de verordening inzake de 
vergoedingen die de leden van de Cliëntenraad ontvangen voor hun werkzaamheden. In overleg 
met de Cliëntenraad is tot een aangepaste vergoedingsregeling gekomen (artikel 10) gekomen. Op 
eerder advies van de Cliëntenraad is de tekst over de vergoeding voor overige bijeenkomsten op 
verzoek van de gemeente, verder aangescherpt. Daarnaast is de koppeling van uitbetaling van de 
vergoeding en de aanwezigheid bij de vergadering (tekenen presentielijst) losgelaten. De 
Cliëntenraad legt immers in haar jaarverslag verantwoording af met betrekking tot haar activiteiten 
en de resultaten als gevolg hiervan. Op 15 september 2019 heeft de Cliëntenraad laten weten het 
voorstel voor de nieuwe vergoedingswijze te steunen.

Financiële consequenties
Er zijn geen financiële gevolgen.

Communicatie van het besluit
Na vaststelling van de Verordening wordt deze gepubliceerd op overheid.nl.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemj n wethouders van de gemeente Schagen,

rneentesecretaris burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel J.P. van Kami
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