¥

Raadsvoorstel

Registratienummer:

RVO16.0038

Portefeuillehouder:

P.J.R. Kos

Van afdeling:

Sociaal Domein

Behandelend ambtenaar:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

drs.G.A. van Charante
(0223) 67 8423
g.van.charante@denhelder.nl

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:




Onderwerp:

Verordening Cliëntenparticipatie

Gevraagd besluit:
Vaststelling van de Verordening Cliëntenparticipatie.
De Verordening Cliëntenparticipatie WWB 2012 in te trekken.
Publiekssamenvatting
In het sociaal domein worden beleidsterreinen met elkaar verbonden en budgetten ontschot: er is veel in
beweging in de richting van een brede integrale benadering van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en
arbeidsparticipatie.
In de WMO en Jeugdwet is geregeld dat cliënten of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij uitvoering
van de wet. De Participatiewet stelt dat de doelgroep van de wet of hun vertegenwoordigers worden betrokken
bij uitvoering van de wet. In ieder geval moet de gemeente regelen: de wijze waarop cliënten vroegtijdig
gevraagd en ongevraagd advies uit kunnen brengen, worden voorzien van ondersteuning bij de uitvoering van
de taken en deel kunnen nemen aan periodiek overleg.
Het college geeft graag invulling aan het raadsbesluit van 15 februari 2016 dat haar de opdracht geeft een
nieuwe vorm van cliëntenparticipatie in een moderne adviesraad onder te brengen, integraal en dicht op de
burger en cliënt. De werking van een nieuwe cliëntenadviesraad wordt, ook in lijn met de wetten in het sociaal
domein, vastgelegd in een verordening. Dit advies dient ter vaststelling van die verordening.
Inleiding
De medezeggenschap van burgers over het beleid binnen het sociale domein is in gemeenten divers geregeld.
In Den Helder kennen we de Cliënten Advies Raad (CAR) en het Wmo-platform. Bij raadsbesluit van 15 februari
2016 heeft het college de opdracht verkregen de bestaande wijze van cliëntenparticipatie om te vormen tot een
moderne participatieraad. De beoogde nieuwe vorm van cliëntenparticipatie, dichter bij de burger, sluit nauw
aan bij de denkrichting die het college ook hanteerde.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Een goede betrokkenheid van cliënten en hun vertegenwoordigers bij beleid en uitvoering vallend onder de
Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet.
Kader
Jeugdwet
Wmo 2015
Participatiewet
Raadsbesluit 15 februari 2016 (RB16.0007)
Argumenten
Een breed gedragen raadsbesluit levert de opdracht tot vorming van de nieuwe participatievorm; het college
geeft er graag invulling aan.
De werkwijze richt zich op betrokkenheid van cliënten en ziet af van betrokkenheid van zorgproducenten (die
voorheen gebruikelijk was), voorkomt aldus rolvermenging en sluit aan bij de landelijk breed gedragen praktijk.
Ook de toepassing van moderne communicatiemiddelen, het meer thema- of buurtgericht werken, en de
betrekking van bijvoorbeeld externe expertise en wijkplatforms of andere vormen van de vertegenwoordiging
van de belangen van cliënten, behoren tot de nieuwe vorm van cliëntenparticipatie, dichter op de cliënten.
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Een compacte adviesraad, werkend met werkgroepen en voorzien van gemeentelijke informatie, indien nodig.
De ambtelijke ondersteuning kent geen permanente basis, maar voorziet in inbreng van deskundigheid.
Door de samenvoegingen van de adviesfunctie op de beleidsterreinen binnen het Sociaal Domein kunnen
ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein integraal worden benaderd en kan de nieuwe brede adviesraad
integrale adviezen aanbieden. Daarnaast is het voordeel van één integrale adviesraad dat de overlap in
doelgroepen en beleid gemakkelijker zichtbaar wordt en er brede deskundigheid en betrokkenheid in één raad
aanwezig is.
Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Het college sluit met dit voorstel, zoals voorzien, nauw aan bij het breed gedragen initiatiefvoorstel van de
raadsfractie van GroenLinks. Met de nieuwe werkwijze, o.a. zonder de deelname van zorgproducenten, sluit het
aan bij de landelijk breed gedragen praktijk. Verordeningen zijn uitgesloten voor het houden van een
referendum.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Financiële consequenties
De bestaande budgetten ter ondersteuning van de CAR en het Wmo-platform worden samengebracht in een
centraal budget Adviesraad Sociaal Domein.
Communicatie
In het ontwikkeltraject naar de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein worden de nog bestaande CAR en Wmoplatform betrokken.
Realisatie
De vastgestelde verordening wordt via de gebruikelijke landelijke en lokale kanalen kenbaar gemaakt.

Den Helder, 17 mei 2016.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

loco-secretaris
D. Oostrom
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