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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma D Kennis en 
Welzijn 

BBVnummer: 
112130 

Raadsvoorstel: 
112485 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
     
     
 
Onderwerp 
Herstel verschrijving en verduidelijking Verordening Cliëntenparticipatie Albrandswaard 2011 
 
Geadviseerde beslissing: 
I.  Wijzigt de Verordening Cliëntenparticipatie Albrandswaard 2011 als volgt:  
a. In artikel 4, lid 4, in de eerste zin na het woord "een" in te voegen; door hen voorgedragen;  
b. In artikel 4, lid 4, in de laatste zin de woorden "Voorgaand lid is" te vervangen door: Leden 2 en 3 
zijn;  
c. In artikel 5, lid 4 de verwijzing naar artikel 3, lid 2 te wijzigen in een verwijzing naar artikel 4 lid 2.    
II. Deze wijziging treedt met ingang van de dag na die van haar bekendmaking, met terugwerkende 
kracht tot 1 september 2011 in werking.  
 
 
Samenvatting: 
Op 27 juni 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening Cliëntenparticipatie Albrandswaard 2011 
vastgesteld. Tijdens de toepassing van deze verordening zijn een tweetal onduidelijkheden naar voren 
gekomen. Met dit voorstel worden deze onduidelijkheden hersteld.  
 
Proces: 
Dit wijzigingsvoorstel is tot stand gekomen op verzoek van het platform en diens voorzitter.  
 
Doel: 
Herstel van een verschrijving en vergroting van de duidelijkheid van de verordening.  
 
Betrokken belangen: 
Heldere en duidelijke regelgeving.  
 
Belangenafweging: 
Op 27 juni 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening Cliëntenparticipatie Albrandswaard 2011 
vastgesteld.  
Bij de toepassing van deze verordening zijn een tweetal onduidelijkheden naar voren gekomen.  
 
In artikel 4 (Samenstelling) is wel geregeld dat het cliëntenplatform wordt voorgezeten door een 
onafhankelijk voorzitter, maar niet wie bevoegd is deze voorzitter voor te dragen. Deze omissie heeft 
in de afgelopen tijd voor verwarring gezorgd bij zowel leden als de oud en beoogd voorzitter van het 
platform. Met de invoeging zoals voorgesteld komt de eerste zin van lid 4 van dit artikel als volgt te 
luiden:  
"Het cliëntenplatform wordt voorgezeten door een door hen voorgedragen onafhankelijk voorzitter." 
Met deze toevoeging wordt duidelijk dat het het platform zelf is wat een onafhankelijk voorzitter 
voordraagt. Door vervolgens de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing te verklaren, wordt 
vastgelegd dat ook de voorzitter door het college wordt benoemd voor de duur van maximaal 4 jaren, 
met de mogelijkheid van herbenoeming voor diezelfde duur.  
 
In artikel 5, lid 4, is een verkeerde verwijzing terecht gekomen. Het huidige artikellid verwijst naar een 
voordracht zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, terwijl hier wordt gedoeld op de voordracht zoals 
omschreven in artikel 4, lid 2.  
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Met dit voorstel worden deze onduidelijkheden hersteld.  
 
Scenario's: 
1. De verordening wijzigen;  
2. De verordening niet wijzigen.  
 
Scenariokeuze en resultaat: 
Het doel van dit voorstel, het herstel van een verschrijving en de vergroting van de duidelijkheid van 
de verordening, wordt behaald wanneer wordt gekozen voor scenario 1.  
 
Communicatie: 
Een wijziging van een verordening moet worden bekendgemaakt via de Schakel en ter inzage worden 
gelegd voor de duur van 12 weken.  
 
 
Bijlagen: 

  97752: Verordening Cliëntenparticipatie Albrandswaard 2011  
 

 
Poortugaal, 20 maart 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,         De burgemeester, 

 

 

        
Hans Cats          Mr. Harald M. Bergmann 
 


