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De raad van de gemeente Maasbree;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 maart 2008;
Gezien de behandeling in de voorbereidende raadsbijeenkomst van 18 maart 2008
gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand;
gelet op artikel 2 lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening;

besluit vast te stellen de:

Verordening Cliëntenparticipatie WWB/WSW
Artikel 1. Begripsomschrijving
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. WWB
:Wet werk en bijstand;
b. WSW
:Wet sociale werkvoorziening;
c. WWB-gerechtigden :personen bedoeld in artikel 7 van de WWB;
d. WSW-gerechtigden :ingezetenen die WSW-geïndiceerd zijn én:
- op de wachtlijst staan, of
- functioneren als werknemer van een SW-bedrijf, of
- functioneren als werknemer bij een reguliere werkgever;
e. direct belanghebbenden
:- WWB-gerechtigden;
- WSW-gerechtigden;
f. hun vertegenwoordigers
:- wettelijke vertegenwoordigers;
- personen die lid zijn van een voor de direct belanghebbenden
opkomende belangenorganisatie;
- personen met een grote betrokkenheid met de direct
belanghebbenden anderszins;
g. CWI
:Centrum Werk en Inkomen;
h. UWV
:Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
i. Anw
:Algemene nabestaandenwet;
j. adviesraad
:Adviesraad werk en inkomen;
k. college
:burgemeester en wethouders.
Artikel 2. Doelstelling
Het doel van cliëntenparticipatie is dat WWB-gerechtigden, WSW-gerechtigden en hun
vertegenwoordigers invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de uitvoering aangaande de
WWB en WSW door gevraagd en ongevraagd het college en/of de raad te adviseren.
Ten behoeve van dit doel functioneert een organisatie genaamd “Adviesraad werk en inkomen”.
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Artikel 3. Omschrijving doelgroep
Tot de leden van de adviesraad worden gerekend personen genoemd in artikel 1 sub e en f van
deze verordening.
Artikel 4. Functionele samenstelling
De adviesraad bestaat uit:
a. minimaal 4 en maximaal 8 WWB-gerechtigden dan wel hun vertegenwoordigers;
b. minimaal 2 en maximaal 4 WSW-gerechtigden dan wel hun vertegenwoordigers;
c. een secretaris, aan te leveren door de uitvoerende afdeling;
d. een onafhankelijke voorzitter.
Artikel 5. Invulling minimale vereisten ten aanzien van de werkwijze
a. De adviesraad vergadert minimaal 4 keer per jaar;
b. Alle leden worden hiertoe ruimschoots op tijd uitgenodigd door de secretaris;
c. Gevraagde adviezen worden in de besluitvorming betrokken;
d. Ongevraagde adviezen worden schriftelijk bij het college dan wel de raad ingediend;
e. De leden worden door het college dan wel de raad schriftelijk geïnformeerd over wat er met
het advies wordt gedaan;
f. De leden kunnen onderwerpen voor de agenda aanleveren bij de secretaris;
g. De secretaris voorziet de leden van informatie ten behoeve van een adequate deelname aan
het overleg.
Artikel 6. Onafhankelijkheid
De adviesraad functioneert volkomen onafhankelijk van het college en/of de raad.
Artikel 7. Faciliteiten
a. Het college stelt aan de adviesraad zodanige middelen en voorzieningen ter beschikking dat
de adviesraad in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze
verordening de belangen te behartigen van WWB- en WSW-gerechtigden;
b. De middelen als bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks in de begroting opgenomen;
c. Voor niet-reguliere activiteiten kan de adviesraad bij het college extra middelen aanvragen.
Artikel 8. Nadere regelgeving en afspraken
Het college stelt nadere regels over de organisatie van cliëntenparticipatie.
Artikel 9. Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie WWB/WSW.
Artikel 10. Tijdstip inwerkingtreding
De verordening cliëntenparticipatie WWB/WSW treedt in werking op 1 mei 2008.
De verordening cliëntenparticipatie van 1 januari 2005 wordt met ingang van 1 mei 2008
ingetrokken.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 april 2008
De raad van de gemeente Maasbree ,

griffier,

voorzitter.
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Algemene toelichting
De gemeente is op grond van de WWB al sinds 1 januari 2004 verplicht om cliëntenparticipatie te
organiseren en de wijze waarop zij dit heeft gedaan vast te leggen in een verordening. Deze
verplichting geldt sinds 1 januari 2008 ook in het kader van de WSW. Omdat de doelgroep van de
WSW op het gebied van zowel inkomen als arbeidsinschakeling in veel gevallen overeenkomsten
vertoont met de doelgroep van de WWB, wordt voor wat betreft de organisatie van
cliëntenparticipatie aangesloten bij de op grond van de WWB al bestaande Adviesraad werk en
inkomen.

Toelichting artikelsgewijs
De toelichting artikelsgewijs is beperkt tot die artikelen die ook daadwerkelijk toelichting nodig
hebben. Artikelen of onderdelen van artikelen die geen vragen oproepen worden hierna daarom
niet nader toegelicht.
Artikel 1.
Voor wat betreft het begrip “WWB-gerechtigden” is aansluiting gezocht bij artikel 7 van de WWB.
Op grond van dit artikel wordt tot de groep van WWB-gerechtigden gerekend:
a. personen die algemene bijstand ontvangen;
b. personen met een nabestaanden- of half wezenuitkering op grond van de Anw;
c. niet-uitkeringsgerechtigden;
d. personen die vanwege een voorziening gericht op arbeidsinschakeling niet tot de zojuist
genoemde personen behoren.
Artikel 5.
De verordening moet in het kader van zowel de WWB als de WSW aan een minimum aantal
vereisten voldoen. Deze minimale vereisten bestaan uit het bij verordening regelen van de wijze
waarop:
a. periodiek overleg wordt gevoerd met direct belanghebbenden of hun vertegenwoordigers;
b. direct belanghebbenden of hun vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit
overleg kunnen aanmelden;
c. zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde
informatie.
Artikel 6.
Belangrijk is dat de adviesraad onafhankelijk functioneert van het college en/of de raad. Dit
betekent dat de wethouder, commissieleden en/of raadsleden niet in de adviesraad
vertegenwoordigd kunnen zijn. Wel kan de betreffende wethouder op uitnodiging van de
adviesraad deelnemen aan een vergadering.
Artikel 8.
Deze verordening geeft in algemene zin inhoud aan de minimale vereisten, geldend vanuit de
WWB en WSW. Het college van burgemeester en wethouders stelt vervolgens nadere regels
over de wijze waarop in het specifieke geval vorm wordt gegeven aan de organisatie van
cliëntenparticipatie. Deze nadere regels legt het college vast in een reglement.
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