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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
97752 

Raadsvoorstel: 
99101 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
   Paraaf controller:  
   Datum Paraaf Annemarieke Ostojic-Hanssen 

10-5-2011 14:40:05 
 
Onderwerp 
Verordening Cliëntenparticipatie Albrandswaard 2011 
 
Geadviseerde beslissing: 
Vast te stellen de Verordening Cliëëntenparticipatie Albrandswaard 2011 
 
 
Samenvatting: 
In verband met nieuw wet- en regelgeving dient de Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en 
bijstand (WWWB) van 1 januari 2005 aangepast te worden. 
Een tweede aanleiding tot het opstellen van deze verordening is het feit dat de leden van het 
cliëntenplatform hun (meer dan) maximale zittingsduur hebben bereikt.  
 
 
Proces: 
Met ingang van 1 september 2009 is de Wet investeren in jongeren (Wet WIJ) in werking getreden. 
Per 1 januari 1998 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. In art. 12, lid 1, sub d van de 
Wet WIJ en in art. 2, lid 3 van de Wsw is bepaald dat bij verordening dient te worden vastgesteld op 
welke wijze resp. jongeren en geïndiceerden bij de uitvoering van deze wetten worden betrokken. 
Nadat er zich drie kandidaten hadden aangemeld, hebben gesprekken met het cliëntenplatform 
plaatsgevonden en zijn deze kandidaten benoemd met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe 
verordening. Het cliëntenplatform bestaat nu uit 8 leden en een voorzitter. Dit is conform artikel 4 van 
de verordening. 
 
 
Doel: 
Het doel van de nieuwe verordening is te voldoen aan het gestelde in de Wet werk en bijstand (Wwb), 
de Wet WIJ en de Wsw. 
 
 
Betrokken belangen: 
Degenen die een beroep doen op één van bovengenoemde wetten. 
 
 
Belangenafweging: 
In de verordening zijn regels vastgesteld aan de hand waarvan de betrokken belangen worden 
behartigd. 
 
 
Scenario's: 
N.v.t. 
 
 
Scenariokeuze en resultaat: 
N.v.t. 
 
 



 

2/2 

Communicatie: 
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de verordening gepubliceerd in De Schakel. 
 
 
Kosten: 
De leden van het cliëntenplatform ontvangen een presentiegeld. Daarnaast kunnen er 
administratiekosten worden gedeclareerd. Hiervoor is een bedrag opgenomen in het "WWB 
Inkomensdeel". 
Het cliëntenplatform wordt ondersteund door een bestuurssecretaresse. 
 
 
Evaluatie en controle: 
Evaluatie en controle vindt plaats via het bijwonen van vergaderingen van het cliëntenplatform door de 
portefeuillehouder.  
 
 
Bijlagen: 

  99438: toelichting verordening clientenparticipatie 2011 Albrandswaard  
 

 
 
Poortugaal, 17 mei 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 
 

 
 

 

             
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


