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Colleges van B&W van de in de GRWRE samenwerkende gemeenten
SW-raad GRWRE/Ergon
Eindhoven, 25 januari 2017.
uitstel advies i.v.m. procedure van advisering m.b.t. Strategisch Plan GRWRE
De gemeenteraden

Geacht College,
Het in oktober door het bestuur van de GRWRE genomen besluit om de SW-raad op te heffen
verdient om meerdere redenen geen schoonheidsprijs. Alleen al het gebrek aan enige argumentatie,
het feit dat het bestuur daartoe niet bevoegd is en het feit dat er totaal geen overleg hierover heeft
plaatsgevonden lijkt wel erg weinig op versterking van cliëntenparticipatie.
Het is de SW-raad geweest die al jarenlang, keer op keer, het bestuur opriep om in overleg na te
denken over een passende vorm van cliëntenparticipatie in de GR.
Uitgangspunt voor de SW-raad blijft het in medezeggenschap erkende juridische uitgangspunt dat
medezeggenschap de zeggenschap volgt.
Eén GRWRE met twee werkbedrijven verdient één cliëntenraad. Het is ook deze ene GR die 1
ondernemingsraad heeft voor de twee werkbedrijven. Waarbij in de verordening van 2008 al een
rol/taak van de OR met betrekking tot de uitvoering van beleid WSW-ers is opgenomen.
Versnippering van cliëntenparticipatie leidt tot een directe en indirecte afbraak van tegenkracht en
tegenmacht. Zowel op het terrein van beleidsadvisering als m.b.t. bewaking van de uitvoering moet
er voor cliënten één aanspreekpunt zijn die een verplichte directe overleg lijn heeft met het bestuur
van het uitvoeringsorgaan.
Om de suggestie van het bestuur om de cliëntenparticipatie te versnipperen aan de praktijk te
toetsen en toch de noodzakelijke consistentie in het advies aan de vijf colleges te bewerkstelligen.
vroeg de SW-raad GRWRE/Ergon een preadvies over de voorliggende adviesaanvraag.
Meerdere gemeentelijke cliëntenraden/participatie klankborden zijn gevraagd om voor 1 maart een
preadvies uit te brengen over het Strategisch Plan van de GRWRE 2017 – 2020.
In zijn vergadering van 14 maart zal de SW-raad de preadviezen bundelen en u het advies van de
Cliëntenraad van de GRWRE doen toekomen.
De SW-raad neemt aan dat u bij uw besluitvorming rekening houdt met deze voor een goed en
weloverwogen advies noodzakelijke extra tijd.
Eenzelfde verzoek wordt indirect gedaan aan de betrokken gemeenteraden.
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