
Aan het College van B& W 
en 
derlëdën'van"dë"Raacr 
van Albrandswaard -

Datum 22januari 2012 

Onderwerp : het manipuleren door en/ of namens wethouder Rombout bij de voordracht 
en benoeming van een van de leden van het clientenplatform Albrandswaard. 

Geachte dames en heren, 

Op 23 augustus werd door mij conform artikel 4 lid 2 van de verordening clientenparticipatie 
de leden van het platform voor benoeming door het college voorgedragen ( bijlage 1) 

In de periode van af augustus /november 2011 heb ik in het vooroverleg of tijdens de vergade
ringen gevraagd naar de voortgang van de benoemingen maar helaas de benoemingen lieten 
op zich wachten Maar dat was op zich geen nieuws Bij de vorige benoeming duurde het bijna 
twee jaar. 

Groot was dan ook mijn verbazing dat de heer Bom mij op 22 november melde dat hij door 
het college tot voorzitter van het platform was benoemd Wat volstrek onmogelijk was omdat het 
platform geen voordracht in die richting had gedaan, (bijlage 2 ) 
En ik als voorzitter ook geen bericht van het college ontvangen heb welke leden in het platform 
benoemd waren 

De voordracht van de leden en voorzitter van het clientenplatform is voorbehouden aan het platform 
conform artikel 4 leden 2 en 4 van de verordening clientenparticipatie Dat betekend dat dit recht 
alleen door het platform kan worden uitgeoefend 

Deze benoeming heeft enkel plaats kunnen vinden doordat door of namens de wethouder de voordracht 
namens het platform aan het college is gewijzigd Dat noem ik manipulatie en het plegen van valsheid 
in geschrifte 

Namens het platform heb ik aan beide dames onderstaande reacties verzonden 
Aan mevrouw Egas ( bijlage 3 ) 
Mevrouw Rombout (bijlage 4) 

Daar het hier gaat over de integriteit van het bestuur heb ik ook aan de heer Cats een mail verzonden 
Omdat hij en de burgemeester mede verantwoordelijk zijn voor deze benoeming op grond van de 
ondertekening van de gemanipuleerde voordracht (bijlage 5) 

Te betreuren is de reactie van de wethouder waarbij zij mij in de beklaagdenbank zet (bijlage 6 ) 
omdat ik mij niet laat manipuleren maar altijd voor de rechten van de cliënten en het platform ben 
opgekomen. Er zijn voldoende (ex)wethouders die dat gevraagd zullen willen bevestigen 

Ik zag mij genoodzaakt dit niet onweersproken te laten zie( bijlage 7 ) 



De reactie van de heer Cats ( bijlage 8) op mijn mail aan hem doet een zware aanslag op zijn 
geloofwaardigheid immers als hij mede namens de burgemeester uitspreekt dat er sprake is van mogelijke 
fouten of misverstanden is hij ver buiten de waarheid. 

De heer Bom kon alleen maar benoemd worden namens de ANBO gelet op de voordracht van het platform 

De heer Bom is benoemd tot voorzitter per brief van 15 november 2011 
dat is alleen mogelijk geweest om dat u een benoemingsvoorstel heeft ontvangen dat afwijk van het 
voorstel van het platform. En daarvoor kan alleen wethouder Rombout verantwoordelijk worden 
gehouden omdat door of namens haar de voordracht moet zijn gewijzigd. 

Indien de behoefte bestaat de geloofwaardigheid van het platform in twijfel te trekken hierbij de notulen 
van het clientenplatform ( bijlage 9 ) Waarbij bij punt 2 lid 4 het platform besluit de heer Bom voor te 
dragen als voorzitter. Wat per voordracht aan het college pas op 1 december heeft plaat gevonden. 
(bijlagelO) 

Als absolute ongeloofwaardigheid heb ik een brief ontvangen van mevrouw Egas door de burgemeester 
en de heer Cats ondertekend d.d 6 januari 20112 ( bijlage 11) waarin de heer Bom zowel benoemd is 
namens de ANBO en als voorzitter van clientenplatform 

In de brief aan de heer Bom medio november staat dat hij was benoemd tot voorzitter van het 
clientenplatform dus niet als vertegenwoordiger van de ANBO wat strijdig is met de brief van mevrouw 
Egas Waardoor u zich als College door de ondertekening van deze brief door de burgemeester en de heer 
Cats mede schuldig maakt aan verdere misleiding 

U bent met mij zeker eens dat indien o.a mensen met een uitkering opzettelijk verkeerde gegevens 
verstrekken ,frauderen enz hard worden aangepakt en zelfs hun uitkering kan worden gekort of ingehouden, 
en zij zelf voor de rechter worden gedaagd 

Ik ga er van uit dat u vindt dat het college en de raad aan de zelfde normen moeten voldoen en daar op 
beoordeeld worden En er gepaste maatregen worden genomen indien zij in gebreken blijken te zijn. 

In afwachting van uw reactie op deze brief zet ik op dit moment geen verdere stappen om naar buiten 
te treden . 

In afwachting van uw antwoord 

Hoogachtend 

D.BiJ 

oud voorzitter 
clientenplatform Albrandswaard 
Vierspan 29 
3161SL Rhoon 
bijl;dick@kpnplanet.nl 
0105018910 

C.C De heer C.Langerveld (oud lid van het platform) 

mailto:dick@kpnplanet.nl


ANBO AFDELING ALBRANDSWAARD 
I renestraat 2a 
3171 CG Poortugaal 
Telefoon 
Rabobank 
E-mali 
Website 

010 5014268 
13.53.87.140 
anbo.albrandswaard@hetnet.nl  

www.anbo.nl/ albrandswaard. 

ANBO 

Cliëntenplatform 
p/a De heer D. Bijl 
Vierspan 29 
3161 SL Rhoon 

Poortugaal, 30 juli 2011 

Betreft: wiiziqinq lid Clientenplatform 

Geachte heer, 

Al enige jaren wordt de ANBO in het Cliëntenplatform vertegenwoordigd door de heer C. Langerveld. 
Onlangs heeft deze aanjiet ANBO-bestuur medegedeeld^dat hij het Platfprmjwil verlaten en heeft*,' _ 
ons verzocht vervanging voor hem te gaan regelen. 

Aangezien de heer Langerveld al een goede vertegenwoordiger in uw platform was, zijn wij op zoek 
gegaan naar iemand die hem kan evenaren. Wij hebben die gevonden in de heer N. Bom. Deze is 
bereid de plaats van Coen Langerveld te gaan overnemen. In de bijlage gelieve u zijn CV aan te treffen. 

Als ANBO-lid heeft hij zich al op diverse terreinen verdienstelijk gemaakt en het bestuur van de ANBO 
is verheugd dat hij deze belangrijke taak op zich wil nemen. 

Wij kunnen zijn benoeming dan ook van harte aanbevelen, 

met vriendelijke groeten 

ANBO Afdeling Albrandswaard 
J.W.Polderman-Vollebregt 

Secretijns 

Bijlage 1. 

mailto:anbo.albrandswaard@hetnet.nl
http://www.anbo.nl/
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Bijlage 1 

Clientenplatform Albrandswaard. 
Vierspan. 29. 
3161 SL Rhoon. 

Aan 

College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 1000. 
3160 GA Rhoon. 

Onderwerp: voordracht benoeming leden voor het Clientenplatform Albrandswaard. 

23 augustus 2011 

Geacht College, 

Conform artikel 4 lid 2 dragen wij de onderstaande personen voor om als lid 
deel uit te gaan maken van het Clientenplatform Albrandswaard met ingang van 
een januari 2012. 

Mevrouw. A.P van Looijen. 
Van Gogh Allee 100 
3161 DA Rhoon 

Client 

Mevrouw. E.Chvedtsjoek 
Liguster 8 
3171 PG Poortugaal 

Mevrouw. M.Spier. 
Liguster. 4. 
3171 PG Poortugaal 

Client 

Client 

De heer D.Luijkx 
Mezenstraat 78 
3161 TL Rhoon. 

Client 



_ De heer. L.J.Timan 
Bongweg.102 
3192 NC Hoogvliet 

De heer. H.van. de Vlis 
Statio 15. 
3171 TH Poortugaal. 

De heer. N.Bom. 
Amethysthof. 32. 
3162 RB Rhoon. 

Namens het C,N.V. 

Namens het F.N.V 

Namens A.N.B.O 

Namens de cliëntenraad Albrandswaard. 

D.Bijl 
voorzitter clientenplatform 



< 

Artikel 3. Doelstelling, taken en bevoegdheden 
1. Het doel van het platform Is dat cliënten en/of hun vertegenwoordigers invloed uitoefenen op het lokale 

- en waar mogelijk regionale beleid op het terrein van Sociale Zaken. 
2. Het platform heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over alle 

onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gevoerde beleid ten 
aanzien van de cliënten betreffen. 

3. Het platform is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding zaken die op een individuele dient betrekking 
hebben. Het platform is wel bevoegd te adviseren over de betrokken procedures en regelingen. 

4. Ten aanzien van gevraagde adviezen geldt 
a. dat dit op een zodanig tijdstip wordt gevraagd, dat het uitgebrachte advies toegevoegd kan worden 

aan de aan de raad ter beschikking te stellen stukken; 
b. dat, indien het geval daartoe aanleiding geeft, bij aanbieding van het advies overleg plaatsvindt 

tussen de verantwoordelijk portefeuillehouder en het platform. 
c. dat, ten behoeve van de adviestaak, er tussen het platform en de verantwoordelijk 

portefeuillehouder dan wel een door het college aangewezen ambtenaar, regelmatig overleg 
plaatsvindt 

Artikel 4. Samenstelling 
1. Het platform telt ten minste 3 en ten hoogste 9 leden. 
2. De leden worden door het college benoemd op voordracht van het platform. 
3. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor 

een tweede periode van vier jaar. 
4. Het cliëntenplatform wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter Hij is geen lid van het 

clientenplatform en zijn stem is adviserend. Voorgaand lid is op hem van overeenkomstige toepassing. 

Artikels. Reglement van orde 
1. Het platform stelt, na verkregen instemming van het college, een reglement van orde vast ten behoeve 

van haar vergadering. 
2. Het reglement regelt in ieder geval de vergaderfrequentie van het platform, de wqze waarop personen 

in aanmerking kunnen komen voor toetreding tot het platform, de wijze waarop de leden onderwerpen 
voor de vergadering kunnen aandragen en de wijze waarop er tijdens de vergadering wordt gestemd. 

3. Naast het voorgaande regelt het reglement de wqze waarop het platform de agenda opstelt en de 
verslaglegging van haar vergadering verzorgt 

4. Het reglement regelt overigens de achtergrond van de personen, die voor een voordracht zoals in 
artikel 3 lid 2 omschreven, in aanmerking komen. 

Artikel 6. Faciliteiten 
1. Het college neemt jaarlijks een budget op ten behoeve van de werkzaamheden van het platform. 
2. Tot de kosten van het clientenplatform worden gerekend: inhuren van deskundigen, kosten van 

scholing en vorming van de leden van het cliëntenplatform, website en administratieve kosten. 

2/7 
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Aan De heer N. Bom 
Amethysthof 32 
3162 RB Rhoon 

Albrandsuuaar 

Verzo1---

Datum 

Betreft 

Contactpersoon 

Dooridesnummer 

Email 

Bijlage(n) 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

CC 

15 november 2011 
Benoeming voorzitter clientenplatform 
Barbera Egas 
010-5061135 
b.egas@albrandswaard.nl 
107368 

', m 

HofhoekS 

3176 PD Poortugaal 

Postbus IBÜÖ 

3160 GA Rhoon 

Teletbai0l05061l 11 

Fax0105018180 

www.albfandswaartl.nl 

Bankrekeningnummer 

BNG 28.50.20.420 

Openingstijden 

Publiekzaken: 

ma, di, do, vr.: 

09.00-13.00 uur 

woensdag: 

13.00-16.30 uur 

17.30 -20.00 uur 

zaterdag: 

09.30 -11.30 uur 

Kantoor ma t/m vr 

09.00-16. 

(alleen volgens 

Geachte heer Bom, 

Op 27 juni 201 IJieeft de gemeenteraad de Verordening Clientenparticipatie 
Albrandswaard 2011 vastgesteld. 
Artikel 4, lid 4, van genoemde verordening stelt dat het cliëntenplatform wordt 
voorgezeten door een onafhankleijk voorzitter, die geen lid is van het clientenplatform. 
De stem van de voorzitter is adviserend. 

Wij delen u hierbij mee dat wij u, op voordracht van het cliëntenplatform, met ingang 
van 1 januari 2012 benoemen als voorzitter van het Clientenplatform Albrandswaard. 
Deze benoeming heeft plaats op grond van artikel 4 van de Verordening 
Clientenparticipatie Albrandswaard 2011 en geldt voor een periode van vier jaar. 

Wij wensen u succes bij de uitvoering van uw taak als voorzitter van het 
clientenplatform. 

Met vriendelijke groet. 
Het co l lege^n de gemeente Albrandswaard, 

de burgejpafester. 

mr. Hafald Bergmann 

mailto:b.egas@albrandswaard.nl
http://www.albfandswaartl.nl
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Onderwerp. 

Benoeming/vertrek van de ledenvan het clientenplatform Albrandswaard. 

Rhoon 23 november 2011 

Geachte mevrouw Egas, 

Tot op heden heeft het platform geen reactie ontvangen op haar voordracht tot benoeming 
van de nieuwe leden (de totale lijst van benoemingen ) 

Wel is er bericht gestuurd aan de leden over hun benoeming of vertrek. 

Gisteren werd ik gebeld door de heer Bom dat hij benoemt is als voorzitter van het platform 

Ik heb aan gegeven dat dit niet mogelijk kan zijn omdat er geen voordracht tot benoeming 
van een voorzitter aan het college door het platform heeft plaats gevonden. 

Ik heb hem verzocht een kopie van deze benoeming aan mij te mailen Helaas heb ik die nog 
niet ontvangen. 

De heer Bom is wel voorgedragen als lid van het platform namens de ANBO 

Ik ga er vanuit van u te vernemen dat de benoeming van de heer Bom als voorzitter van het 
platform wordt ingetrokken . Zodat wij geen verdere stappen behoeven te ondernemen 

Gaarne uw schriftelijke reactie voor de vergadering van het platform op 29 november a.s 

Hoogachtend 

D.Bijl 
voorzitter Clientenplatform Albrandswaard 



•£y//>f<C fy 
Pagina 1 van 1 

M.A.L. Bijl 

Van: "MAL: Bijl"<bijl.dick@kpnplanet.nl> 
Aan: <m.romboiit@albrandswaard.nl> 
Verzonden: vrijdag 25 november 2011 13:55 
Onderwerp: manupilatie 

Geachte mevrouw Rombouts 

Het platform zou het bijzonder op prijs stellen dat u 
op haar vegadering van 29 november aanwezig bent 

Als voorzitter ben ik van mening dat u in de afgelopen 
periode probeerd het platform te manupileren en buitenspel te zetten 

Het platform heeft de heer Bom niet voor gedragen als voorzitter 

Ben benieuwd wat uw argumentatie is omdat toch te willen voortzetten 

Interesant zou zijn uw voorgangers uit te nodigen om hun oordeel te geven 
over de intrigiteit van het platform 

Gaarne uw reactie voor 29 november 

Hoogachtend 

D.Bijl 
voorzitter clientenplatform Albrandswaard 

18-1-2012 

mailto:bijl.dick@kpnplanet.nl
mailto:m.romboiit@albrandswaard.nl
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M.A.L.Bijl 

Van: "MAL. Bijl" <bijl.dick@kpnplaneLnl> 
Aan: <h.cats@albrandswaard.nl> 
Verzonden: vrijdag 25 november 2011 13:24 
Onderwerp: benoeming van voorzitter Clientenplatform (vertrouwelijk) 

Geachte heer Cats. 

U en de heer Bergman hebben ingestemd met de benoeming van de heer Bom als 
voorzitter van het clientenplatform Albrandswaard (uw kenmerk 107386} 

Ik wil voorkomen dat u valsheid in geschrifte pleegt 

De heer Bom is op 23 augustus voorgedragen om namens de ANBO zitting te nemen in het platform 

Het platform heeft hem niet voorgedragen als voorzitter voor het platform 

Ik heb aan mevrouw Egas de tijd gegeven om dat de benoeming van de heer Blom in te te trekken. 

Ik betreur het mevrouw Rombout gedurende lange tijd de rechten van het platform tracht aan te tasten 

Ik heh haar uitgenodigd om een nota van wijzigingen op de verordening aan het platform en de raad 
toe te zenden 

Wat op zich ongeloofwaardig zou zijn omdat de verordening per 1 september is vast gesteld 

Indien uw opvatting is dat deze benoeming moet worden voortgezegt wil ik dat graag van u vernemen 

Dat bied mij dan de ruimte met verwijzing naar uw opvattingen een oordeel van de raad te vragen 

Democratie is dat wordt voorkomen dat door manipulatie de rechten van minderheden worden aangetast 

In afwachting van uw antwoord en handelen 

Hoogachtend 

Dick Bijl 

voorzitter Clientenplatform Albrandswaard 

>... 

18-1-2012 

mailto:h.cats@albrandswaard.nl
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M.A.L.Bijl 

Van: "Maret Rombout" <m.rombout@albrandswaard.nl> 
Aan: "M.A.L Bijl" <bijl.dick@kpnplanetnl> 
CC: "Barbera Egas" <b.egas@albrandswaard.nl> 
Verzonden: vrijdag 25 november 2011 22:21 
Onderwerp: Re: manupilatie 
Beste Hr. Bijl, 

Het feit dat u mij ervan beschuldigt het platform te manipuleren betreur ik ten zeerste. Tevens 
betreur ik het dat ik niet in staat ben gebleken de samenwerking met het chentenplatfonn, en met 
u als voorzitter in het bijzonder, het afgelopen anderhalf jaar op het goede spoor te krijgen. 

" V a ^ a o z B i ^ h e M ^ 
begrepen, wat een goede samenweridng in de weg heeft gestaan. 
Voor mij staat voorop dat ik het clientenplatform respecteer, de groep zo vroeg mogelijk wil 
betrekken bij beleidsplannen of ontwikkelingen en een open communicatie nastreef. 
Vaak heeft dit geleid tot een goede inhoudelijke discussie wat ten goede kwam aan de 
uitgebrachte adviezen en mijn beleid verder voimt 

Procedureel lijken wij echter nooit op dezelfde üjn te kunnen komen. Telkens weer leidt dit tot 
niet prettig mailverkeer. 

Ik ben in de veronderstelling geweest dat Hr. Bom voorgedragen is, als üd van de ANBO, en dal 
u in een vooroverleg met mij besproken heeft dat Hr. Bom ook de kandidaat voorzitter is. Zo 
heeft u mij dat zeer duidelijk te kennen gegeven. 
Misschien heb ik twee dingen in een keer willen doen. Misschien had Hr. Bom eerst benoemd 
moeten worden als lid, om daarna te worden voorgedragen als voorzitter. Voorts zouden we dan 
over kunnen gaan tot het benoemen van een nieuwe voorzitter. 

Ik vind het prima dat dit de weg wordt en zal Mevr. Egas vragen alles terug te draaien. Ook zal 
het weer een nieuw collegebesluit moeten worden waarschijnlijk. Ik zal dit in het coüege verder 
toelichten. Deze mail zal in bcc naar het college gestuurd worden om een en ander voor te 
bereiden. 

Zoals ik al eerder heb aangegeven kan ik niet bij het overleg van het platform zijn. Mevr.v.d. 
Plaat zal aanwezig zijn om over de inhoudelijke stukken een toelichting te geven en de vragen 
van het platform zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Mijn agenda zit helaas erg vol en dat geldt ook voor mijn mailbox. Ik probeer hier zo goed 
mogelijk mee om te gaan, maar moet daardoor wel keuzes maken. Uw mail lezende weet ik dat 
wij hier niet gemakkelijk uit gaan komen. Ik stel voor dat we zo goed mogeüjk proberen alles 
precies zo te doen als u voorstelt Mevr. Egas zal ik hierover verder infonneren. 

Op de laatste bijeenkomst van dit jaar zal Hr. Euser aanwezig zijn voor het afscheid van de 
vertrekkende leden. 

Vriendelijke groet, 

M. Rombout 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

18-1-2012 

mailto:m.rombout@albrandswaard.nl
mailto:b.egas@albrandswaard.nl
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M.A.L. Bijl 

Van: "M.A.L. BijP' <bijl.dick@kpnplanetnl> 
Aan: <m.rombout@albrandswaard.nl> 
CC: <h.cats@albrandswaard.nl> 
Verzonden: zondag 27 november 2011 21:18 
Onderwerp: benoeming leden clientenplatform 

Geachte mevrouw Rombout 

In eerste instantie wilde ik niet reageren op uw mail van 27-
11 

Maar om misverstande te voorkomen het onderstaande -.-..-. _ L . 

23 augustus benoemingsvoorstel voor de nieuwe leden van 
het platform aan u doen toekomen 
Waar onder de heer Bom namens de ANBO 

Het is juist dat de heer Bom kandidaat voorzitter is 

Door omstandigheden hebben een aantal leden nog geen kennis kunnen 
maken met de heer Bom en dus geen oordeel kunnen geven of zij 
positief staan tegen over zijn benoeming. 

Sinds augustus hebben wij aan u of mevrouw Egas regelmatig gevraagd wanneer de 
benoemingen verzonden zouden worden. 

Groot was mijn verbazing vorige week gebeld te worden door de heer Bom 
met de medeling dat het college hem als voorzitter van het platform had benoemd. 

Ik heb aan gegeven dat dit niet mogelijk was gelet het feit dat er door het platform 
geen voorstel van die strekking is gedaan. 

De heer Bom heeft een kopie van deze aanstellings brief aan mij gemaild en ik moest 
vaststellen dat er onder uw verantwoordelijk zonder voorkennis van het platform deze 
benoeming tot stand is gekomen en er dan ook een wijziging in de door het platform 
aan u verzonden benoemings brief voor alle te benoemen leden moet zijn aangebracht 

U heb in ons laatste vooroverleg en ook daarna geen melding gemaakt van de door u 
ondernomen stappen. 

Tot op dit moment heb ik als voorzitter van u geen bericht ontvangen wie er in het 
platform zijn benoemd slordigheid misschien ? 

Als afsluiting Onze start met u was een gemanipuleerd rapport Evaluatie Clientenplatform Albrandswaard 
Na reactie van het platform gericht aan het college Werd door u dat rapport ingetrokken waardoor 
voorkomen werd dat er op allerlei moeilijke vragen antwoorden gegeven moesten worden 

Hoogachten 
D.Bijl 
voorzitter clientenplatform Albrandswaard 

18-1-2012 

mailto:m.rombout@albrandswaard.nl
mailto:h.cats@albrandswaard.nl
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M.A.L.Bijl 

Van: "Hans Cats" <h.cats@albrandswaard.nl> - - . . - . 
Aan: "M.A.L. Bijl" <bijl.dick@kpnplanetnl> 
Verzonden: woensdag 21 december 201112:56 
Onderwerp: Re: benoeming van voorzitter Clientenplatform (vertrouwelijk) 
Geachte heer Bijl, u hebt gelijk. U hebt nog een antwoord van mij tegoed. Het gesprek met 
wethouder Rombout en de burgemeester over uw email heb ik gehad. Wij hebben daarbij 
afgesproken dat wethouder Rombout de door u gesignaleerde fouten zou natrekken en het 
contact met u hierover onderhoudt Dan krijgt u niet met verschillende berichten te maken. Ik 
heb gezien dat wethouder Rombout aan de slag is gegaan en u een antwoord heeft gezonden. Ik 
leid uit dat antwoord af dat van veronderstellingen is uitgegaan ten aanzien van de kandidatuur 
van de heer Bom die niet door iedereen in gelijke mate worden gedeeld. Misschien is eea strikt 
formeel gezien daardoor niet gegaan volgens een ieders verwachtingen maar blijft de 
.uiteindelijke mtkomst hetzelfde. Dit laatste weegt voor mij het zwaarst Ik hoop u hiermee 
voldoende te hebben bericht. Ik dank ü ook namens de ambtelijke organisatie voor uw grote 
inzet Met vriendelijke groet, Hans Cats 

Verzonden van mijn HTC 

Reply message 
Van: "M.A.L. Bijl" <bijl.dick@kpnplanetnl> 
Aan: "Hans Cats" <h.cats@albrandsvmard.nl> 
Onderwerp: benoeming van voorzitter Clientenplatform (vertrouwelijk) 
Datum: ma, dec. 19,2011 22:51 

Geachte heer Cats, 

U kan zien dat ik dit onderwerp ook vertrouwelijk behandeld. 

Ik ga er van uit dat ik op zo kort mogelijke termijn als nog uw toegezegd 
antwoord 
zal ontvangen. Indien dat niet zo is zal ik de raad een oordeel vragen over 
dit onderwerp. 

OP 31 december zit mijn voorzitterschap van het platform er op en hoop ik 
dat deze kwestie is opgelost 

hoogachtend 

D.Bijl 
voorzitter clientenplatform 

Original Message 
From: "Hans Cats" <h.cats@albrandswaard.nl> 
To: "M.A.L. Bijl" <bijl.dick@kpnplanetnl> 
Sent: Friday, November 25,2011 4:26 PM 
Subject: Re: benoeming van voorzitter Clientenplatform (vertrouwelijk) 

Beste heer Bijl, de kwestie die u aankaart bespreek ik graag komende week 

18-1-2012 
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Jff.A.L..Bijl, 

Van: "niko bom" <niko_bbm@ifKn.com> „"" ' - -- -- -----. -. .-
Afin: "Dick Bijl" <bijl.dick@kpnplanetnl>; " I . Timan" <l.timan@upcmail.nl>; "H. Vlis, van de" 

<vlis0Q71 @planetnl>; "Paulien tpoijen, van" <paulien@vanloopen.com>; "Etena 
Chvedtsjoek" <elena_chvedtsjoek@yahoo.com>; "Marjolein Spier" <m-5pier@hotmail.com>; 
"Daan Luijkx" <daanluijkx@gmail.cpiTi>; "Ada van de Plaaf <a.v.d.plaat@ridderkerk.nl>; 
"Maret Rombout" <m.rombout@albrandswaard.nl> 

Verzonden: woensdag 30 november 2011 20:21 
Bjilage: Bijlage A notulen Cp vergadering 29-11 -2011 .docx 
Qpjcterwerp: Ngtulen 2p november Clientenplatform Albrandswaard 
Dqtum: 29 - l l - 2q ; i 

Onderwerp: notulen aiëntenplatfbrm Albrandswaard 

Distributie: zie e-flpladressen en per p(Bt naar de heren Gekteriand en Lang^veld 

Aanyvezig: 

1. piek Bijl, H^nie y m de Vlist, Paulien van Looijen, Elina Chvedtsjoek, firfjarjolein Spier, Daan Luijkx; 

2. WkoBom 

^ezi^nietvQqi^ennis: 

1. Coen LangefV?)d, Bert Timan 

2. jviw. Ada van d e r f laat 

Aantekeningen in y^gofEte>«n cte agenda. 

1. Benoeming leden 
1. De leden/ die worden benoemd per 1-1-2012, melden dat ze allemaal een brief hebben 

ontvangen van de gemeente. De huidige voorzitter, Dick Bijl, heeft hierover geen bericht 
ontvangen. 

2. De benoeming van Niko Bom is een geval apart; zie hierna. 

2. Benoeming voorzitter 
1. Niko Bom beeft op 15 november een brief gekregen van de gemeente met daarin zijn 

benoeming als voorzitter van het Clientenplatform per 1-1-2012. De huidige voorzitter, Didc 
Bijl, heeft hierover geen bericht ontvangen. 

2. Didc heeft bg de gemeente aangegeven dat de gevolgde procedure onzorgvuldig is veriopen 
en heeft verzocht om de benoeming terug te trekken. Hg geeft hierover tekst en uiöeg 
tijdens de vergadering. 

3. Niko geeft aan de gang van zaken zeer te betreuren, a i houdt de benoeming in beraad tot 
duideigk is dat het Clientenplatform achter zijn benoeming staat Zo niet dan zal hij de 
aanstelling niet accepteren. 

4. In afwezigheid van Niko stemmen de aanwezige leden over de vraag of ze Niko Bom willen 
voordragen als nieuwe voorzitter. De uitkomst is "ja". 

5. Dick zal de gemeente op de hoogte brengen van dit besluit 

3. Vertegenwoordiging in de WMO Raad 
1. Dit punt wordt alleen kort aangeroerd. Gezien het voorstel om Niko Bom voor te dragen als 

voorzitter van het CKëntenplatform, blijft het idee overeind dat hij Dick zal gaan opvolgen in 

— — 18-1-2012 

mailto:niko_bbm@ifKn.com
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de WMO Raad. De WMO raad heeft eerder al haar goedkeuring aan dit idee uitgesproken. 

4. Concept Huishoudelijk reglement 
1. Het reglement van orde is aanvullend op de Verordening Cliëntenparticipatie 2011 en mag 

nergens in tegenspraak zijn met dit document. Beide documenten moeten steeds in samenhang 
worden gelezen. 

2. Dick doet enkele suggesties om het reglement van orde aan te passen. Onder andere om niet 
te benoemen dat de gemeente volgens de Verordening In principe zorg draagt voor secretariële 
ondersteuning. 

3. Niko zal een aangepaste versie naar de nieuwe leden sturen. 

5. Verordening Maatschappelijke Participatie BAR 2012 
1. Betreft een voorstel voor een vast te stellen Raadsbesluit. 

2. Abusievelijk wordt in Artikel 8 verwezen naar de Verordening Matschappelijke Participatie 
gemeente 2009. Dit moet voor Albrandswaard het jaar 2007 zijn. 

3. Bij de vorming van het Samenwerkingsverband Ridderkerk-Albrandswaard is gezegd dat 
harmonisatie in beleid en uitvoering een doel is. Echter met de toezegging dat harmonisatie niet 
mag inhouden dat de minima van Albrandswaard er, om die reden, in inkomen op achteruit 
mogen gaan (mits dit volgt uit het beleid van de gemeente en niet als gevolg van wettelijke 
voorschriften van de rijksoverheid). Deze toezegging blijkt niet uit Artikel 4: sport en sociale 
activiteiten. 

4. Een advies hierover is als bijlage A toegevoegd aan deze notulen. 

5. Het Cliëntenplatform vraagt het College van B&W om voor 13 december a.s. commentaar te 
geven. 

6. Intrekking WD en Raadsbesluit tijdelijke aanscherping Wet Werk en Bijstand «.. 
1. Ons advies kunt u vinden in bovengenoemde bijlage A. Deze is toegevoegd aan deze notulen. 

7. Concept Beleid WWB/IOAW/IOAZ/BBZ2004 
1. Dit document is een mix van voorgenomen beleid in BAR-verband en uitleg van de komende 

wijzigingen in de wet 

2. Vele veranderingen betekenen een verscherping = verslechtering van diverse sociale regelingen. 
We wijzen in dit verband bijvoorbeeld op wat op blz. 12 staat over de sociale activering en 
participatieplaatsen. Hier wordt genoemd dat een betrokkenen gedurende 2 jaar met behoud 
van uitkering "kan" werken. En die preiode kan nog verlengd worden. Nu is die periode 3 
maanden 

3. We hebben vele vragen en opmerkingen. Zie hiervoor de reeds genoemde bijlage A. 

4. Het Cliëntenplatform vraagt het College van B&W om voor 13 december a.s. commentaar te 
geven. 

Met vriendelijke groet, Niko 

telefoon 0616 508 924 / OIO 203 39 39 
email niko. bom@xs4all.nl of niko bom@msn.com 

18-1-2012 
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Cliëhtënpiatfömi Aibrahdswaafd. 
Vierspan. 29. 
3181 SL Rhoon. 

Aan 

College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 1000. 
3160 GA Rhoon. 

Onderwerp: voordracht benoeming tot voorzitter het Clientenplatform Albrandswaard. 

1 december 2011 

Geacht College, 

Voorbij gaande aan het dispuut over de rechtsgeldigheid van een eerdere benoeming 
als voorzitter. 

Hebben de leden van het platform tijdens hun vergadering op 29 november unaniem 
besloten om 

Conform artikel 4 lid 4 van de verordening Clientenparticipatie Albrandswaard 2011 

De heer N.Bom. 

Amethysthof 32 
3162 RB Rhoon 

voor te dragen tot benoeming als voorzitter door uw college 

Hoogachtend, 

D.Bijl 
voorzitter 
Clientenplatform Albrandswaard 
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30 december 2011 
Benoeming leden clientenplatform 
Barbera Egas 
010-5061135 
b.egas@albrandswaard.nl 

108695 

Geachte leden van het diëntenplatform, 

Verzonden 

0 6 JAR. 2012 

Op grond van de verordening Cliëntenparticiaptie Albrandswaard 2011 zijn 
onderstaande leden met ingang van 1 januari 2012 benoemd als lid van het 
Cliëtnenplatform Albrandswaard. De benoeming e geldjg voor een periode van'vier 
jaar. 

Het betreft de volgende leden: 
1. Mevrouw A. P. van Looijen 
2. Mevrouw E. Chvedtsjoek 
3. Mevrouw M. Spier 
4. De heer D. Luijkx 
5. De heer LJ. Timan 
6. De heer H. wan der Vlis 
7. De heer N. Bom 

namens de cliënten 
namens de cliënten 
namens de cliënten 
namens de cliënten 
namens het CNV 
namens het FNV 
namens de ANBO 

De heer Bom is ook benoemd als voorzitter van het diëntenplatform. Artikel 4, lid 4, 
van genoemde verordening stelt dat het diëntenplatform wordt voorgezeten door een 
onafhankelijk voorzitter, die geen üd is van het diëntenplatform. De stem van de 
voorzitter is adviserend. 

Met vriendelijke groet. 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretarisr ~ ̂  de burgemeester. 

Hans mr. hjörald Bergnrfènn 

mailto:b.egas@albrandswaard.nl

