VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE PARTICIPATIEWET Gemert-Bakel 2016
De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2016
gelet op artikel 47 van de Participatiewet.
Besluit:
I. vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Gemert-Bakel
2016.
II. in te trekken de Verordening cliëntenparticipatie Gemert-Bakel 2004 (raad 16-12-2004)..
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de wet: de participatiewet;
b. de gemeente: de gemeente Gemert-Bakel;
c. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel;
d. Portefeuillehouder: lid van het college dat namens het college de uitvoering van de
Participatiewet behartigt;
e. Cliënten: personen, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de wet, nietuitkeringsgerechtigde werkzoekenden en personen die gebruik maken de
minimaregelingen en schulddienstverlening
f. Belangenorganisatie: organisatie die de belangen van cliënten behartigt.
g. Regionale cliëntenraad: cliëntenraad die ingesteld is ten behoeve van de advisering met
betrekking tot de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de Participatiewet in de regio
Peelland (Werkbedrijf Atlant de Peel) en die bestaat uit leden van de cliëntenraden
uit de deelnemende gemeenten.
h. raad: gemeenteraad van Gemert-Bakel
Artikel 2 Cliëntenraad
1. De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente.
2. De cliëntenraad kan bestaan uit zowel cliënten als vertegenwoordigers van
belangenorganisaties en is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat
deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken
personen.
3. De cliëntenraad en belangenorganisaties kunnen kandidaten voordragen.
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4. De cliëntenraad wijst uit haar midden een onafhankelijke voorzitter en een vervanger aan.
De voorzitter en de vervanger worden benoemd door het college. De zittingsduur van de
voorzitter en de vervanger is 4 jaar met de mogelijkheid van verlenging.
5. Het lidmaatschap van de cliëntenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de
gemeenteraad of het college. Het college is bevoegd om hier begunstigend van af te
wijken.
6. Deelname aan de cliëntenraad werk en inkomen wordt aangemerkt als een tegenprestatie
op grond van de Participatiewet en een Pas Vooruit.
Artikel 3 Beëindiging van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt indien het lid niet meer voldoet aan de definitie van cliënt zoals
bepaald in artikel 1. onder e. of f.
2. In de geval, bedoeld in het eerste lid, blijft het lid de functie vervullen totdat in de vacature
is voorzien.
Artikel 4 Regionale advisering en afstemming
1. De regio Peelland werkt met een regionaal samengestelde cliëntenraad. Hierin neemt ten
minste één deskundige vertegenwoordiger op het gebied van Werk en Inkomen van de
cliëntenraad van de gemeente Gemert-Bakel zitting.
2. De cliëntenraad onderhoudt contacten met cliëntenraden van andere gemeenten en
organisaties om de onderlinge adviezen op elkaar af te stemmen.
3. Het advies van de regionaal samengestelde cliëntenraad treedt in de plaats van het
advies van de lokale cliëntenraad.
4. De cliëntenraad is om haar moverende redenen bevoegd om een ander advies dan dat
van de regio in te brengen.
Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden van de gemeente, het college, de cliëntenraad
Artikel 5 Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad
1. De cliëntenraad heeft tot taak om beleid voor te bereiden en (gevraagd) te adviseren over
beleid en uitvoering via de regionale cliëntenraad.
2. De cliëntenraad sluit aan bij de regionale werkwijzen met betrekking tot de
beleidsvoorbereiding en advisering via de regionale cliëntenraad.
3. De cliëntenraad is in aanvulling op het bepaalde in het eerste lid bevoegd om ongevraagd
advies te geven over beleid en uitvoering met betrekking tot de Participatiewet,
minimaregelingen en schulddienstverlening.
4. De cliëntenraad betrekt personen bedoeld in artikel 1 onder e of f bij de uitvoering van
haar adviestaak.
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5. Wanneer de cliëntenraad op grond van het derde lid rechtstreeks advies uitbrengt aan
het college, gebeurt dit via de voorzitter.
6. De cliëntenraad geeft in overleg met de gemeente vorm aan de lokale participatiegroep
Werk en Inkomen en vervult een actieve rol bij het informeren en betrekken van cliënten
en inwoners bij de uitvoering van de Participatiewet, minimaregelingen en schulddienstverlening.
Ten behoeve van de rol van en de ondersteuning aan de participatiegroep Werk en
Inkomen maakt het college afzonderlijke afspraken met de cliëntenraad.
7. De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden betreffende individuele klachten van een
individueel persoon.
8. Contacten tussen de cliëntenraad en de portefeuillehouder lopen via de voorzitter en
de regisseur Werk en Inkomen.
Artikel 6 Taken van het gemeentebestuur
1. De gemeente betrekt personen als bedoeld in artikel 1 onder e. bij de uitvoering van de
wetgeving, onder andere via de cliëntenraad.
2. Het college spant zich in voor een goede adviespositie van de cliëntenraad in de
regionale cliëntenraad, zodat de leden tijdig betrokken worden bij lokale en regionale
beleidsprocessen en in staat worden gesteld in de regionale cliëntenraad gevraagd of
ongevraagd te adviseren.
3. De gemeenteraad en het college betrekken in hun besluitvorming het advies van de
regionale cliëntenraad en het advies van de lokale cliëntenraad, indien en voor zover dat
afwijkt van het regionale advies.
4. Indien van toepassing, ziet het college erop toe dat de cliëntenraad wordt geïnformeerd
over de redenen van afwijking van het door de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd
gegeven advies, wanneer dat advies afwijkt van het regionale advies.
5. De portefeuillehouder heeft tenminste één keer per jaar overleg met de cliëntenraad.
Artikel 7 Ondersteuning cliëntenraad
Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad. Hiertoe:
a. stelt het een vergaderruimte ter beschikking;
b. kunnen op verzoek stukken worden geprint.
c. stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen
voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de cliëntenraad is verzocht;
d. zorgt het ervoor dat aan de cliëntenraad de informatie wordt verstrekt die de cliëntenraad
nodig heeft om zijn taken te kunnen vervullen.
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Artikel 8 Budget cliëntenraad
1. Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld.
2. Ten laste van het budget als bedoeld in het eerste lid worden kosten in rekening gebracht
die verband houden met reiskosten, het onderhouden van deskundigheid en het bezoeken
van congressen.
3. Jaarlijks voor 1 maart brengt de cliëntenraad aan het college verslag uit van de activiteiten
en bevindingen inclusief de verantwoording van de subsidie over het voorgaande jaar.

Artikel 9 Vergoeding aan de leden
1. De leden van de cliëntenraad krijgen een onkostenvergoeding. De cliëntenraad stelt een
regeling vast voor het vergoeden van de onkosten voor regionale en lokale participatie.
2. Het budgetplafond voor de (kosten)vergoedingen, presentiegelden of faciliteiten van de
cliëntenraad bedraagt € 2.500 per jaar, ongeacht het aantal leden.
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 10 Onvoorziene situaties
In alle andere gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.
Artikel 11 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1-6-2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel
van 31-5-2016
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening
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