Raadsvergadering 18 november 2014
Voorstel B 8

Heinkenszand, 4 november 2014
Onderwerp:
voorstel tot het vaststellen van de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Borsele
2015
(portefeuille wethouder Miermans)

Geachte raad,
Voorstel
Hierbij treft u aan ter vaststelling de Verordening cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2015.
Voorgeschiedenis
Het samengaan van de afdelingen Sociale Zaken van de gemeenten Reimerswaal, Borsele,
Kapelle, Noord-Beveland en Goes tot één afdeling Werk Inkomen Zorg binnen GR De
Bevelanden heeft geleid tot het werken aan de vorming van één nieuwe cliëntenraad voor
WIZ De Bevelanden, met voor elke gemeente eenzelfde Cliëntenparticipatie.
Argumenten
Artikel 47 van de Participatiewet schrijft voor dat de gemeenteraad bij verordening regels
moet stellen over de wijze van cliëntenparticipatie in de gemeente.
De vijf Bevelandse gemeenten hebben in hun huidige verordeningen vastgelegd dat
cliëntenparticipatie wordt vorm gegeven door middel van een cliëntenraad. Er zijn drie
cliëntenraden op de Bevelanden actief: Cliëntenraad Borsele, Cliëntenraad Goes/NoordBeveland en Cliëntenraad Kapelle/Reimerswaal.
De vorming van de afdeling WIZ leidt tot de wens om deze cliëntenraden samen te voegen
tot één regionale cliëntenraad per 1 januari 2015. Inmiddels zijn hiervoor de nodige acties
ondernomen waardoor de afdeling WIZ op die datum met een nieuwe cliëntenraad kan
starten.
Dit betekent dat ook in de nieuwe verordening de cliëntenparticipatie middels een
cliëntenraad wordt vorm gegeven. Daarbij is in de verordening aangegeven dat de
cliëntenraad zelf actief dient te zijn om ook nieuwe vormen te ontwikkelen om cliënten /
achterban te raadplegen. De cliëntenraad dient dit op te nemen in het jaarlijkse werkplan.
Verder is in de verordening vastgelegd dat de cliëntenraad zal bestaan uit negen leden: uit
iedere gemeente één cliënt en vier afgevaardigden van maatschappelijke organisaties.
De verordening is in goed overleg en in samenwerking met de huidige Cliëntenraden tot
stand gekomen. Zij hebben positief geadviseerd over de bijgevoegde verordening.
(Juridische) consequenties
De benoeming van de leden van de Cliëntenraad Borsele eindigt per 1 januari 2015.
Daarmee houdt ook de Cliëntenraad Werk en Inkomen Borsele op te bestaan als
adviesorgaan voor de gemeente.

Financiën
Vergoeding van de kosten geschiedt door middel van een budget wat jaarlijks wordt verstrekt
en wat wordt gebaseerd op het werkplan. De cliëntenraad dient hierover vervolgens
verantwoording af te leggen.
In de begroting van de gemeente Borsele is een bedrag van € 2.400, - per jaar geraamd voor
de kosten van cliëntenparticipatie. Dit is tevens het bedrag dat beschikbaar is voor het
Borselse aandeel in de kosten van de regionale Cliëntenraad.
Uitvoering/planning
De verordening Cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2015 treeft per 1 januari 2015 in
werking onder intrekking van de Verordening Cliëntenparticipatie Werk en inkomen Borsele
2010.
Communicatie
De vaststelling van de verordening zal bekend worden gemaakt in het digitaal gemeenteblad.
Besluit
De verordening Cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2015 per 1 januari 2015 vaststellen
onder intrekking van de verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Borsele 2010.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Borsele 2015.
Advies Cliëntenraad.
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