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BIJLAGE  

WIJZIGINGEN VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE PARTICIPATIEWET 

 

De verordening is voor wat betreft de ordening van de artikelen gewijzigd, daarnaast zijn er tekstuele en inhoudelijke wijzigingen.  

Hieronder worden de verplaatsingen van artikelen ( >>) aangegeven en de inhoudelijke wijzigingen toegelicht.  

 

 

 2015 2019 Verplaatsing/ Toelichting op de wijziging 

1  art. 1- Begripsbepalingen 

 

 

art. 1 -Begripsbepalingen 

 

 

2015 begrip cliëntenraad >> 2019 . Vervallen.  

2015 begrip doelgroep>> 2019 >> art. 3.  

Toegevoegd: Gemeente: Gemeente Schagen Wet: de Participatiewet 

2 art. 2 - Doelstelling 

(omschrijving doelen 

cliëntenraad) 

 2015 art. 2 lid 1 >> 2019 art. 3 lid 1 

2015 art. 2 lid 2 vervallen 

2015 art. 2 lid 3 >>2019 art. 3 lid  

3  art. 2 -Opdracht aan het 

college 

Noemt expliciet de opdracht aan het college 

4 art. 3 – Beleidsterreinen, 

taken en bevoegdheden 

 

 2015 art. 3 lid 1 a en b. >> 2019 art. 4 lid 1 en 2. Gewijzigd. Zie voor toelichting punt 7 

2015 art. 3 lid 2 >>2019 art. 4 lid 3 Gewijzigd 

2015 art. 3 lid 3>> 2019 art. 7 lid 4 

2015 art. 3 lid 4 >>2019 art. 9. Gewijzigd. Zie voor toelichting punt 15. 

2015 art. 3 lid 5 >>2019 art. 4 lid 4 

5  art. 3- Doelstelling van de 

cliëntenraad  

 

6 
art. 4 - Samenstelling en 

zittingsduur 

 

 2015 art. 4 lid 1 t/m 3 >>2019 art. 5 lid 1 t/m 3. Gewijzigd. Zie toelichting bij punt 9.  

2015 art. 4 lid 4 >> 2019 art. 6 lid 2 

2015 art. 4 lid 5 >> 2019 art. 6 lid 3: Gewijzigd. Zie toelichting bij punt 11. 

2015 art. 4 lid 6 >>2019 art. 6 lid 4 

2015 art. 4 lid 7 >>2019 art. 6 lid 1: Gewijzigd 

2015 art. 4 lid 8 >>2019 art. 6 lid 5 Gewijzigd  

2015 art. 4 lid 9 >> 2019 art. 6 lid 7 

2015 art. 4 lid 10 t/m 11: vervallen 

2015 art. 4 lid 12>> 2018 art. 7 lid 1 Gewijzigd 

7  
art. 4 -Taken cliëntenraad en 

bevoegdheden 

art. 4.1: Aansluiting bij de formulering als in de modelverordening VNG. 

art. 4.2. Toegevoegd. Toelichting: weliswaar is de formele taak van de cliëntenraad de advisering op 

voorgenomen beleid, maar heeft zij ook een belangrijke signaleringsfunctie met betrekking tot de 

uitvoering/kwaliteit van de dienstverlening. de gemeente ter bespreking neer te leggen 
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8 
art. 5 – werkwijze 

 
 2015 art. 5 lid 1 >> 2019 vervallen. Toelichting: betreft basistaak van de cliëntenraad. Deze is al eerder 

genoemd in art. 4 

2015 art. 5 lid 2>>2019 art. 7 lid 5 en art. 4 lid 1 en 2. Gewijzigd.  

2015 art. 5 lid 3>> 2019 art. 7 lid 8 

2015 art. 5 lid 4 >> 2019 art. 7 lid 2 gewijzigd. Zie toelichting bij punt 13. 

2015 art. 5 lid 5 >> 2019 art. 7 lid 5, 6, en 7. Gewijzigd. Zie toelichting bij punt 13 

2015 art. 5 lid 6 >> vervallen. Toelichting: ook in andere gevallen kan, indien het belang van de zaak 

daartoe aanleiding geeft, overleg plaatsvinden tussen de wethouder en de cliëntenraad. 

2015 art. 5 lid 7 >> 2019 art. 8 lid 1t/m 4  

9  
art. 5 -Samenstelling 

cliëntenraad 

 

Toelichting wijzigingen: Een ledenaantal van maximaal 8 wordt meer passend geacht voor een gemeente 

van de grootte van Schagen. In de praktijk bestaat de clientenraad al enige tijd uit maximaal 6 leden. 

10 
art. 6 -Faciliteiten  2015 art. 6 lid 1 >> 2019 art. 9 lid 1 

2015 art. 6 lid 2 en lid 3 >> 2019 art. 2 lid 2 en 3 

2015 art. 6 lid 4 >> 2019 art. 10 lid 2 Wijziging. Zie toelichting bij punt 15.  

2015 art. 6 lid 5 >> 2019 art. 10 lid 4 Wijziging  

2015 art. 6 lid 7>> 2019 art. 10 lid 3 

11  
art. 6 -Voordracht, benoeming 

en zittingsperiode leden 

Toelichting wijzigingen:  

Volgens de verordening 2015 kan een lid van de clientenraad, die niet meer tot de doelgroep behoort, 

nog een aantal jaar zitting hebben in de clientenraad (maximaal vier jaar) Voorstel is om de 

zittingstermijn, van een lid die niet langer tot de doelgroep behoort, na maximaal zes maanden te 

beëindigen. Dit geeft voldoende tijd voor het werven van een nieuw lid die zelf uit de doelgroep komt en 

de doelgroep kan vertegenwoordigen. Daarnaast heeft het vertrekkende lid dan voldoende tijd voor 

eventuele afronding /overdacht van zaken.  

12 
art. 7 - slotbepaling  2015 art. 7 lid 1 >> 2019 art. 11 

13  
art. 7- Werkwijze cliëntenraad Het maximaal aantal vergaderingen van de cliëntenraad is komen te vervallen; hoe vaak zij bijeenkomt is 

ter beoordeling aan de cliëntenraad zelf. Wel wordt een minimum van vier vergaderingen op jaarbasis 

nodig geacht.  

In de nieuwe conceptverordening is concreter aangegeven welke termijnen worden gehanteerd bij 

aanlevering van stukken aan de cliëntenraad en bij het advies van de cliëntenraad. Hierbij is aangesloten 

bij de afspraken zoals die gelden bij de Wmo- en Jeugdadviesraad.  

 

Toegevoegd is artikel 7 lid 8   

14  
art. 8 -Taken 

contactambtenaar  

 

15  art. 9- Budget cliëntenraad  Gewijzigd. Beschrijving sluit nu aan bij de werkwijze in de praktijk 
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16   art. 10 -Vergoedingen art. 10  vanaf lid 2.  De regeling inzake de vergoedingen is gewijzigd. Verordening 2015 koppelt de 

vergoeding aan deelname aan de vergaderingen. Hierdoor kwam deze vergoeding boven het maximale 

bedrag vrijwilligersvergoeding van 5 euro per uur uit. Dit betekende dat de vergoeding, door de 

gemeente als vrijwilligersvergoeding bedoeld, als inkomen aan de belastingdienst diende te worden 

doorgegeven. In de voorgestelde regeling is na het in kaart brengen van de verwachtte verschillende  

activiteiten (niet alleen de vergaderingen) van de clientenraad, de vergoeding op jaarbasis begroot en 

wordt deze vervolgens per maand uitbetaald. Deze handelingswijze past wel binnen de gestelde 

voorwaarden van de belastingdienst ten aanzien van de vrijwilligersvergoeding.   

 

De voorgestelde vrijwilligersvergoeding van 75 euro per maand geldt voor de reguliere activiteiten van 

de Clientenraad, samenhangend met haar taken zoals vastgelegd in de verordening. 

In een situatie waarbij deelname aan overleggen, werkgroepen of trainingen buiten de reguliere 

overleggen clientenraad door de gemeente gewenst wordt geacht, verstrekt de gemeente een 

vrijwilligersvergoeding van 5 euro per uur.  

 

Een presentielijst of bijvoorbeeld een maandelijkse (schriftelijke) urenverantwoording hoeft in de 

voorgestelde werkwijze niet te worden overlegd, alvorens de vergoeding wordt betaald. Verantwoording 

van inzet van middelen en ondernomen activiteiten, geschiedt door de Cliëntenraad middels het 

jaarverslag. 

 

17  art. 11 -Beslissing van het 

college in gevallen waarin de 

verordening niet voorziet 

 

18  art. 12 - Slotbepaling  

 


