
Toelichting verordening tot wijziging van de verordening inspraak en cliëntenparticipatie 
 
Algemene toelichting  
 
Op 15 juni 2005 is de verordening inspraak en cliëntenparticipatie vastgesteld. Door het in 
werking treden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de wijziging in de Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw) dient de verordening te worden gewijzigd.  
 
Artikelgewijze toelichting  
 
Artikel I  Wijziging aanhef  
A.  
Dit betreft een wijziging als gevolg van veranderingen in wetgeving. De Wmo treedt in de plaats 
van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). In de Wmo wordt in de artikelen 11 en 12 aan 
gemeenten de opdracht gegeven cliëntenparticipatie vorm te geven. In de gewijzigde Wsw is in 
artikel 2 derde lid, eveneens opgenomen dat gemeenten zorg dragen voor cliëntenparticipatie.  
 
 
Artikel II Wijziging verordening 
B. 
In de begripsomschrijving wordt aan onderdeel d de persoon die geïndiceerd is als toegelaten tot 
de doelgroep Wsw toegevoegd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het in artikel 2 derde lid 
Wsw bepaalde.  
 
C.  
Met de opdracht in de Wmo en de Wsw om cliëntenparticipatie te regelen en het opnemen 
hiervan in de verordening inspraak en cliëntenparticipatie is de naam cliëntenraad sociale zorg 
onvoldoende dekkend voor de taken van de cliëntenraad. De taken van de cliëntenraad op het 
gebied van de Wmo zijn sterk toegenomen, de taken op grond van de Wsw toegevoegd. De 
taken op het gebied van de Wet werk en bijstand (WWB) zijn gelijk gebleven. Door de sterke 
toename van taken op het gebeid van de Wmo is er aanleiding dit ook in de naam van de 
cliëntenraad tot uitdrukking te brengen. Omdat de cliëntenraad ook de belangen behartigt van 
personen met een uitkering op grond van de sociale zekerheidswetgeving (voor zover deze door 
de gemeente wordt uitgevoerd) en van personen aan wie een Wsw-indicatie is afgegeven, is niet 
gekozen voor de benaming Wmo-raad. De benaming cliëntenraad maatschappelijke 
ondersteuning is ruimer en omvat alle taakvelden van de cliëntenraad.  
 
Voor het overige wordt in artikel 6 eerste lid op de relevante punten de Wsw-geïndiceerde 
toegevoegd. Dit spreekt voor zich en hoeft verder geen toelichting.  
 
Artikel 6 tweede lid is gewijzigd en afgestemd op de huidige situatie en taken van de 
cliëntenraad. Dit uit zich in het loslaten van de voorwaarde dat de helft van de leden afkomstig 
moet zijn uit de verschillende doelgroepen wiens belangen de cliëntenraad behartigt. Dit neemt 
niet weg dat hier wel de voorkeur naar uit blijft gaan. Het kunnen aanstellen van leden met 
voldoende affiniteit met de doelgroepen en deskundigheden op de verschillende gebieden heeft 
een meerwaarde voor de cliëntenraad. De voorwaarde dat in elk geval de helft van de leden 
wordt betrokken uit de verschillende doelgroepen is door het gewijzigde takenveld niet meer 
passend.  
 
Artikel 6 derde en vierde lid worden gewijzigd als gevolg van de naamswijziging van de 
cliëntenraad.  
 
D.  
Artikel 7 wordt eveneens gewijzigd als gevolg van de naamswijziging van de cliëntenraad. 
 
Artikel III Inwerkingtreding 
Spreekt voor zich. 


