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Inleiding. 
Op grond van de Participatiewet heeft het College van Burgemeester en Wethouders Schagen de 
Cliëntenraad Participatiewet ingesteld, in aanvang (jaar?) in samenwerkingsvorm met de gemeente 
Hollands Kroon. Aan deze samenwerking is medio 2017 een einde gekomen, waarna de zelfstandige 
Cliëntenraad Participatiewet Schagen is geformeerd. 
Bepalingen inzake de samenwerking tussen gemeente en cliëntenraad zijn geformaliseerd in de 
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Schagen, waar in 2018 gewerkt is aan een nieuwe 
versie, welke begin 2019 bij de Gemeenteraad ingebracht zal worden. 
 
Doelstelling van de cliëntenraad, taken en bevoegdheden. 
De doelstelling van de cliëntenraad is belangenbehartiging van personen als genoemd in artikel 7, 
eerste lid van de Participatiewet. De cliëntenraad beoogt door overleg met de doelgroep, meerwaarde 
te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van wet en regelgeving.  
De cliëntenraad heeft de volgende taken en bevoegdheden: 
1. Het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies over door het college of de gemeenteraad 

voorgenomen beleid met betrekking tot de wet.  
2. Het afgeven van eventuele signalen van ongewenste effecten van uitgevoerd beleid, het 

adviseren of het doen van aanbevelingen ter verbetering van de dienstverlening door het 
ambtelijk apparaat. 

 
Samenstelling van de cliëntenraad. 
In de verordening is onder artikel 5 opgenomen dat de cliëntenraad uit tenminste vier en ten hoogste 
uit acht leden bestaat, welke een beschreven binding behoren te hebben met de doelgroep van de 
cliënten Participatiewet. 
De cliëntenraad startte 2018 met acht leden: mevr. Voletta Rustige (voorzitter), mevr. Anita Verburg, 
mevr. Anna Miedema (MEE & De Wering), dhr. Ron Meijer, dhr. Jan den Braber, dhr. Sijf Roos, dhr. 
Jan-Willem de Vries en dhr. Peter Rietkerk. Vanuit de gemeente werd de groep ondersteund door dhr. 
Nico Den Otter. 
In 2018 traden tussentijds af: mevr. Anna Miedema (april), dhr. Peter Rietkerk (april), mevr. Voletta 
Rustige (mei), dhr. Jan Willem de Vries (juli) en dhr. Ron Meijer (november). Namens MEE & De Wering 
trad in april toe: mevr. Sandra Muhlhaus. 
Namens de gemeente nam mevr. Lianne van Delden de ambtelijke contacten met de cliëntenraad over 
en er werd externe ondersteuning door ambtelijk secretariaat toegevoegd, welke vanaf april werd 
vormgegeven door mevr. Lisette Bruin (Empire Dienstverlening). 
 
Vergaderingen in 2018. 
Er werden zeven vergaderingen georganiseerd, op resp. 27-02-2018, 17-04-2018, 22-05-2018, 26-06-
2018, 21-08-2018,25-09-2018 en 30-10-2018. De gemeente was in haar planning uitgegaan van zes 
vergaderingen en keurde het verzoek van 25-05-2018 om facilitering voor extra vergaderingen af. 
Daardoor vond de geplande vergadering van december 2018 geen doorgang. 
 
De inhoud van de vergaderingen werd voor een groot gedeelte bepaald door de vormgeving van de 
cliëntenraad zelf. De cliëntenraad was vanuit de scheiding van gemeente Hollands Kroon nog 
onvoldoende  gepositioneerd om slagvaardig te kunnen handelen. De bekendheid van de leden met 
het gremium en daaruit voortkomende taken en bevoegdheden was nog niet zo groot. Het omgaan 
met politieke vraagstukken, het lezen van beleidsstukken, het werken en denken in bestuurlijke 
termijnen en processen zijn vaardigheden die men zich niet zomaar eigen is.   
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In korte tijd vonden drie opeenvolgende voorzitterswisselingen plaats. Mede door dit gebrek in de 
continuïteit, maar ook door andere oorzaken, werd het coöperatief optrekken met de gemeente 
belemmerd, waarbij overigens beide partijen  volledig bleven inzetten op verbetering in de relatie en 
op een efficiënter werkproces.  
De vergadering van 21-08-2018 werd geheel intern gehouden en vooral gebruikt om de positionering 
van de cliëntenraad en de rolverdeling van de leden te bespreken. 
Achteraf kan gesteld worden dat er vooral op het stuk begeleiding meer nodig is geweest dan de 
eenmalige scholingsbijeenkomst door Stimulansz (april 2018) Om die reden is ervoor gekozen om 
vroeg in het jaar van 2019 een scholingsbijeenkomst (22-03-2019) te organiseren en vindt op 17-01-
2019 een gesprek plaats tussen de  voorzitter van de cliëntenraad en het hoofd van de afdeling 
Samenlevingszaken. 
Voor 2019 zal ongetwijfeld een verzoek gedaan worden om een aantal scholings- en trainingsbijeen-
komsten te organiseren, alsmede om minder krampachtig en strikt om te gaan met de vergoedingen 
van het aantal vergaderingen. Er zal ingezet worden op kennis en stabiliteit binnen de cliëntenraad zelf 
en er zullen afspraken over de processen met de gemeente gemaakt worden. 
 
Binnen deze hectische periode werden ook een aantal onderwerpen behandeld en besproken, waaruit 
zowel gevraagde als ongevraagde adviezen naar voren zijn gekomen. Op initiatief van de cliëntenraad 
is het traject Focus besproken, waarbij de cliëntenraad heeft aangegeven dat zij onvoldoende 
betrokken is geweest bij het aanbestedingstraject en dat er onvoldoende oog en oor is voor signalen 
over deze partij. In de vergadering van april waren twee mensen van Focus uitgenodigd om vragen van 
de cliëntenraad te beantwoorden en het gesprek met hen aan te gaan. 
Er is een adviesaanvraag geweest op het stuk Terugvordering verhaal en Invordering. De Verordening 
cliëntenraad Participatiewet is een aantal malen ingebracht en besproken. Juist dit stuk zal leidend zijn 
in de samenwerking tussen gemeente en cliëntenraad. Naar verwachting zal het begin 2019 bij de 
gemeenteraad ingebracht worden. Daarna kan ook het Huishoudelijk Reglement vastgesteld worden. 
Ook dit  stuk is een aantal malen geagendeerd geweest, maar het kan logischerwijze pas in werking 
treden nadat de verordening is vastgesteld. 
De cliëntenraad heeft in 2018 een eigen website ingericht (www.clientenraadparticipatie-schagen.nl) 
en er is een folder opgesteld, welke door Noorderkwartier geprint is en door de gemeente verstuurd 
naar de leden van de doelgroep. 
 
Vergadervorm en samenwerking met de gemeente. 
Doorgaans bestonden vergaderingen uit een intern gedeelte en een plenair gedeelte. In het plenaire 
vergaderdeel is iemand van de gemeente aanwezig om de door de gemeente ingebrachte stukken toe 
te lichten, om actuele zaken te bespreken, om ontwikkelingen aan te kondigen, etc. 
Vanuit de afdeling Samenlevingszaken zijn dhr. Den Otter en mevr. Van Delden vaak aanwezig geweest. 
In de vergadering van 25-09-2018 waren dhr. De Ruiter en mevr. Van Otegem aangeschoven om het 
stuk Terugvordering verhaal en Invordering toe te lichten en om vragen te beantwoorden en in de 
vergadering van 25-06-2018 maakte de cliëntenraad en de nieuwe wethouder (dhr. Van der Veek) 
kennis met elkaar. 
Van de vergaderingen werd steeds een verslag gemaakt en er wordt een actie- en afsprakenlijst 
bijgehouden. Deze stukken worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld, waarna het 
vergaderverslag gepubliceerd wordt. 
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Taakstellingen voor 2019: 
 De cliëntenraad wil in de samenstelling weer komen tot een aantal van acht leden, zodat in de 

taakverdeling van stukken en onderwerpen spreiding kan ontstaan. Invulling vanuit de organisatie 
MEE & De Wering is een wens. 

 De cliëntenraad wil zich laten scholen en trainen in het omgaan met vergaderstukken, het lezen 
van beleidsstukken, het verdiepen in onderwerpen waar nodig, samengevat: het vergroten van de 
vergadervaardigheden, zodat zij een raad vormt met kennis en kunde. 

 De cliëntenraad wil in de dialoog met de gemeente het begrip voor elkaars perspectieven 
verbeteren, waardoor de samenwerking soepeler zal verlopen en het vertrouwen in elkaar zal 
groeien. Dit is in het belang van de gezamenlijke doelgroep. 

 De cliëntenraad wil in de belangenbehartiging voor de doelgroep niet alleen reactief handelen 
(adviezen op vraag van de gemeente), maar ook pro-actief handelen (het geven van ongevraagde 
adviezen of het ter sprake brengen van signalen). 

 
Tenslotte… 
Er is nog veel te doen, er ligt nog voldoende uitdaging, op de verschillende terreinen. Zowel op het 
gebied van beleidsstukken die in de komende jaren herzien gaan worden, als op de versteviging van 
de cliëntenraad als adviesraad en uiteraard ook op de samenwerking met de gemeente en de 
beleidsambtenaren. We hopen hier in 2019 grote stappen in te kunnen zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schagen, maart 2019 
Anita Verburg 
-voorzitter Cliëntenraad Participatiewet Schagen- 
 
 


