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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 17-09-2013 

Onderwerp:  Verordening cliëntenparticipatie 

Werk en Inkomen 2014 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 2014 vast te stellen. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het kabinet van VVD en PvdA ontvouwde in het regeerakkoord zijn plannen om de  

huidige Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw) en Wet arbeid jonggehandicapten (Wajong) samen te 

voegen in de nieuwe Participatiewet (Pw). Hiermee wil het kabinet de bestaande 

schotten tussen regelgeving, doelgroepen en financieringsbronnen slechten. De 

beoogde invoeringsdatum van de Pw is 1 januari 2015.  

 

Anticiperend op de invoering van de Pw ligt het voor de hand ook de huidige 

betrokken adviesraden – de Wsw-raad en de Cliëntenraad SOZA – samen te 

voegen en om te vormen tot één brede adviesraad op het gehele terrein van werk 

en inkomen. Gezien de nauwe beleidsmatige en uitvoerende samenwerking en 

afstemming op het gebied van werk en inkomen tussen de gemeenten Leiden en 

Leiderdorp is ervoor gekozen deze brede adviesraad beide gemeenten te laten 

adviseren. In overleg met de betrokken adviesraden is daartoe één 

gemeenschappelijke verordening opgesteld, die door zowel de gemeenteraad van 

Leiderdorp als de gemeenteraad van Leiden zal worden vastgesteld. Slechts op één 

onderdeel wijkt de Leiderdorpse verordening (minimaal) af van de Leidse. Op het 

punt van de geldelijke vergoeding (artikel 6, lid 3) is aansluiting gezocht met de 

Leidse verordening geldelijke vergoeding raads- en commissieleden. Dit om geen 

verschil te laten ontstaan tussen de hoogte van de vergoeding die Leidse en 
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Leiderdorpse leden van de adviesraad ontvangen. Mede op basis van juridisch 

advies van SP71 is voor deze oplossing gekozen. 

 

Op verzoek van uw commissie hebben wij de tekst van de verordening opnieuw 

juridisch laten toetsen, door zowel de jurist van Servicepunt71 als door de binnen de 

gemeente Leiderdorp werkzame jurist. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen anders 

dan die tijdens de commissiebehandeling zijn toegezegd. De naam Adviesraad 

beschrijft naar onze mening het beste de rol en taken die, in het kader van de 

(verplichte) cliëntenparticipatie, aan de nieuwe raad worden toebedeeld. Naar 

aanleiding van de behandeling van de verordening in de commissie in Leiden is 

voorts een extra passage opgenomen in de toelichting op artikel 5, tweede alinea. 

De Leiderdorpse wijzigingen worden ook opgenomen in de verordening in Leiden, 

waarmee beide verordeningen, met uitzondering van het hierboven beschreven 

punt over de geldelijke vergoeding, tekstueel gelijk zijn. 

1.b Voorgeschiedenis 

De gemeenten Leiderdorp en Leiden kennen historisch gezien twee adviesraden 

voor enerzijds uitkeringsgerechtigden (WWB) en anderzijds arbeidsbeperkten 

(Wsw). Aan beide raden liggen aparte verordeningen ten grondslag. In Leiderdorp 

betreft het de verordening cliëntenparticipatie WSW 2008 – vastgesteld door de 

raad op 9 juni 2008 – en de verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 

Leiderdorp 2010 – vastgesteld door de raad op 14 december 2009. 

 

2 Beoogd effect 

Het instellen van één brede en integrale adviesraad op het terrein van werk en inkomen, 

door het samenvoegen van de bestaande adviesraden. 

 

3 Argumenten 

1. Sluit aan bij de samenvoeging van bestaande wetten in de nieuwe Participatiewet 

Met de totstandkoming van één wet op het gebied van werk en inkomen valt het 

bestaande onderscheid tussen de WWB en Wsw weg. Beide doelgroepen worden 

straks met de Participatiewet op een eenduidige wijze bediend. Het is logisch om de 

huidige structuur van cliëntenparticipatie, waar nu nog apart per wet wordt 

geadviseerd, daarop aan te laten sluiten. 

2. Zorgt voor integraliteit 
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Een belangrijk nevendoel is de advisering vanuit de cliëntgroepen integraler dan thans 

gebeurt te laten plaatsvinden. Met het wegvallen van de schotten tussen doelgroepen, 

beleid en financiering kan de advisering niet achter blijven. Dat is echter vrijwel niet 

mogelijk als we blijven werken met twee aparte adviesraden. 

3. Komt de kwaliteit ten goede 

Op zijn beurt leidt een integraal advies naar verwachting tot een hogere kwaliteit, 

omdat beter dan voorheen alle relevante aspecten meegenomen kunnen worden, ook 

aspecten die liggen op het terrein van (nu nog) andere wetten op het terrein van werk 

en inkomen. Tevens kunnen de aanwezige kennis en vaardigheden van beide 

bestaande adviesraden elkaar aanvullen en versterken.  

4. Harmoniseert de werkwijzen en faciliteiten 

Door met één adviesraad te werken zullen de verschillen in werkwijze, faciliteiten, en 

dergelijke, tussen de huidige raden verdwijnen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1. Directe urgentie verdwenen 

Doordat de invoering van de Participatiewet aanvankelijk was voorzien voor 1 januari 

2014 is door beide gemeenten aangestuurd op instelling van de nieuwe adviesraad 

vóór deze datum. Met het uitstel van de invoeringsdatum met één jaar, waartoe het 

kabinet op grond van het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 besloot, is de directe 

urgentie verdwenen. Gezien de reeds bereikte voortgang, mede op basis van de 

gesprekken die met de bestaande beide raden zijn gevoerd, is niettemin besloten vast 

te houden aan de datum van 1 januari 2014. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe 

adviesraad voldoende tijd heeft om te werken aan zijn nieuwe cultuur en actief 

betrokken kan worden bij de implementatie van de Participatiewet. 

2. Cultuurverschillen 

Een belangrijk knelpunt bij het samenvoegen van verschillende organisaties is het 

cultuurverschil. Niet verrassend bestaat dit cultuurverschil ook tussen de huidige Wsw-

raad en de cliëntenraad WWB. De afgelopen periode is daarom onder leiding van een 

mediator gewerkt aan het dichter bij elkaar brengen van de twee culturen en het 

ontwikkelen van een nieuwe eigen cultuur. Dit heeft inmiddels bij de leden geleid tot 

meer onderling begrip, saamhorigheid en draagvlak. 
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5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij de opstelling van de nieuwe verordening zijn beide adviesraden nauw betrokken. 

Tijdens het voortraject heeft diverse malen afstemming plaatsgevonden. Daarnaast 

hebben beide adviesraden gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid. Een overzicht 

van de ontvangen inspraakreacties, de reactie van het college hierop en de gevolgen 

daarvan voor de tekst van de verordening vindt u in bijlage 1.  De Wsw-raad Leiden-

Leiderdorp heeft, mede in afstemming met de Cliëntenraad SOZA, een naar onderwerp 

gerangschikt advies ingediend. De Cliëntenraad SOZA heeft daarnaast nog separaat 

gereageerd (alleen richting Leiden), maar geen specifieke punten ter aanpassing van de 

verordening aan de reactie van de Wsw-raad toegevoegd, met uitzondering van thema 1. 

Derhalve kan overal waar Wsw-raad Leiden en Leiderdorp staat, ook Cliëntenraad SOZA 

worden gelezen. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor Leiderdorp – facilitering en presentiegelden – bedragen naar verwachting 

maximaal € 3.000,00 per jaar. Uit praktische overwegingen nemen wij deze kosten mee in 

de jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente Leiden over de uitvoeringsorganisatie 

werk en inkomen. De dekking wordt gevonden binnen het budget uitvoeringskosten DVO 

werk en inkomen. Later dit jaar zullen wij formeel, op grond van artikel 6, lid 4, een voorstel 

aan u voorleggen voor het beschikbaar stellen van een (jaarlijks) budget ten behoeve van 

de werkzaamheden van de adviesraad Werk en Inkomen. Dit voorstel zal zijn gebaseerd 

op de begroting zoals opgesteld door de Adviesraad en vastgesteld in het periodiek 

overleg (artikel 6, lid 5).   

 

8 Evaluatie 

Periodiek zal het functioneren van Adviesraad worden geëvalueerd, waarbij ook zal 

worden gekeken of de voorwaarden en faciliteiten die nodig zijn om de adviestaken uit te 

kunnen oefenen nog adequaat zijn. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 
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H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 

 
Bijlagen: 1. Overzicht ontvangen inspraakreacties (2013i01350) 


