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Beantwoording inspraakreacties Verordening Cliëntenparticipatie 
Werk en Inkomen 2014 
 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de ingekomen reacties, de voorgestelde reactie van het 
college hierop, en de gevolgen hiervan voor de verordening.  
Wij hebben een schriftelijke inspraakreactie ontvangen van 2 instanties: 
 

1. De Wsw-raad Leiden en Leiderdorp 
2. De Cliëntenraad SOZA 

 
De Wsw-raad Leiden en Leiderdorp heeft een, naar onderwerp gerangschikt advies ingediend. De 
Cliëntenraad SOZA heeft in haar zienswijze en heeft in haar zienswijze 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 
gelezen worden.  
 
Thematisch overzicht van de inspraakreacties 
De reacties zijn gerangschikt naar de volgende thema’s: 
 

1. Naamgeving 
2. Inspraaktermijn 
3. Periodiek overleg 
4. Garantstelling 
5. OR-zaken 
6. Facilitering 
7. Verschrijvingen 

 
Ingekomen reacties 
 

 
Samenvatting ingekomen 
reactie 

Reactie van het college Gevolgen voor het 
voorgestelde besluit 

1. 
 
Thema: De naamgeving 
 

A 

Ingebracht door: Wsw-raad 
Leiden en Leiderdorp: 
Wij willen de raad cliëntenraad 
noemen, zodat duidelijk is dat wij 
het gemeentelijk beleid vanuit 
cliëntperspectief bekijken en ook 
vanuit die ervaringskennis 
adviseren. 

Het college is van mening dat de 
term cliëntenraad de lading 
onvoldoende dekt. Ten eerste 
zijn de leden met een WSW 
dienstverband geen cliënten, 
maar werknemers. Ten tweede 
is de belangrijkste taak van de 
Adviesraad Werk en inkomen 
het adviseren over het beleid 
van de gemeente. Het college 
acht de term adviesraad daarom 
meer passend. Ten derde wil het 
college de mogelijkheid hebben 
om naast WWB-cliënten en 
werknemers Wsw ook 
vertegenwoordigers van 
organisaties zitting te laten 
nemen in de Adviesraad W&I. 

Er zijn geen gevolgen voor het 
voorgestelde besluit. 

B 

Ingebracht door: Cliëntenraad 
SOZA: 
Door in de naam van de raad 
Cliënten te vervangen door 
Advies wordt de juridische 
grondslag van 
cliëntenparticipatie in de kern 

Naar de mening van het college 
wordt de juridische grondslag 
van de Adviesraad W&I juist 
versterkt door niet alleen de 
nadruk te leggen op de 
adviesfunctie door cliënten zelf. 
De term adviesraad doet meer 

Er zijn geen gevolgen voor het 
voorgestelde besluit. 
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Samenvatting ingekomen 
reactie 

Reactie van het college Gevolgen voor het 
voorgestelde besluit 

afgezwakt. Het belang is immers 
de bijzondere verhouding van de 
cliënten met de gemeente. 

recht aan de mogelijkheid om 
andere deskundigen bij de 
totstandkoming van de adviezen 
te betrekken. 

2. 
 
Thema: Inspraaktermijn 
 

  

C 

Ingebracht door: Wsw-raad 
Leiden en Leiderdorp: 
In artikel 5 lid 7 staat vermeld 
dat de adviestermijn in bepaalde 
gevallen verkort kan worden tot 
één week. De Wsw-raad is het 
hiermee niet eens. 

Wij kunnen ons voorstellen dat 
het opnemen van een 
adviestermijn van een week een 
brug te ver is, en stellen voor om 
deze te schrappen. We stellen 
wel voor om de mogelijkheid van 
een zeer korte adviestermijn in 
uitzonderingsgevallen in goed 
overleg open te laten. 

Artikel 5, lid 7 wordt aangepast 
en lid 8 wordt toegevoegd. 

 
3. 
 

 
Thema: Periodiek overleg 

  

D 

Ingebracht door:  
Wsw-raad Leiden en Leiderdorp: 
In artikel 7 lid 1 wordt een 
vergaderfrequentie van 4-6 keer 
per jaar aangegeven. De Wsw-
raad zou graag zien dat dit wordt 
veranderd in 6 keer per jaar. 

Het college kan hiermee 
instemmen. 

Artikel 7 lid 1 wordt aangepast. 

 
4. 
 

 
Thema: Garantstelling 

  

E 

Ingebracht door: Wsw-raad 
Leiden en Leiderdorp: 
In artikel 9 wordt gesproken over 
de garantstelling voor leden uit 
Leiden. Wij gaan ervan uit dat dit 
ook geldt voor leden uit 
Leiderdorp. 

Wij onderschrijven uw 
opmerking. Door vaststelling van 
de verordening in Leiderdorp 
wordt deze garantstelling ook 
geregeld voor leden uit 
Leiderdorp. 

 

 
5. 
 

 
Thema: OR-zaken 

  

F 

Ingebracht door: Wsw-raad 
Leiden en Leiderdorp: 
In de toelichting onder artikel 5 
staat dat de Adviesraad niet 
adviseert over zaken die de OR 
van Leiden, Leiderdorp en DZB 
aangaan. Het kan toch de 
bedoeling zijn dat wij niets meer 
mogen zeggen over bejegening, 
toekomstvisie DZB, 
sanctiebeleid DZB, slechte 
dienstverlening etc. Wij zouden 
deze regel graag uit de 
verordening verwijderd zien. 

De Adviesraad W&I adviseert 
over het beleid van de 
gemeenten Leiden en 
Leiderdorp. Onderwerpen die 
sec betrekking hebben op de 
bedrijfsvoering van DZB, zoals 
bejegening en sanctiebeleid 
vallen hierbuiten. Het college 
erkent dat het soms lastig is om 
hiertussen een scherpe 
scheidslijn te trekken. Dit geldt 
onder andere voor onderwerpen 
zoals bijvoorbeeld de toekomst 
van DZB. De Adviesraad W&I 
heeft ten allen tijde het recht om 
(ongevraagd) advies uit te 
brengen over deze en 
aanverwante onderwerpen. Het 
college zal dan bij de 

Er zijn geen gevolgen voor het 
voorgestelde besluit. 



3 

 

 
Samenvatting ingekomen 
reactie 

Reactie van het college Gevolgen voor het 
voorgestelde besluit 

behandeling van het advies 
kritisch kijken of dit tot de taak 
van de OR of die van de 
Adviesraad W&I behoort. 

 
6. 
 

 
Thema: Facilitering 

  

G 

Ingebracht door: Wsw-raad 
Leiden en Leiderdorp: 
De leden van de adviesraad 
krijgen vrijstelling van hun werk- 
of re-integratieactiviteiten voor 
het bijwonen van vergaderingen. 
In de nieuwe raad zal meer van 
de leden gevraagd worden en 
zal het huidige aantal uren niet 
toereikend zijn. Wij verzoeken u 
deze facilitering te zijner tijd te 
heroverwegen als blijkt dat meer 
uren nodig zijn. 
 

Bij punt 3 is de 
vergaderfrequentie verhoogd 
naar 6 vergaderingen per jaar. 
Dit rechtvaardigt een beperkte 
ophoging van het aantal uren 
naar 36 uur voor de gewone 
leden en 64 uur voor de 
bestuursleden. Daarnaast is het 
vanzelfsprekend dat 
lidmaatschap van een dergelijke 
raad ook betekent dat een deel 
van de werkzaamheden in eigen 
tijd zullen plaatsvinden. 

Artikel 6 in de toelichting zal 
worden aangepast. 

 
 
Thema: Verschrijvingen 
 

H 

Ingebracht door: Wsw-raad 
Leiden en Leiderdorp: 
Er wordt in de verordening twee 
maal verwezen naar artikel 3 lid 
6. Dit artikel bestaat echter niet. 
Waarschijnlijk wordt artikel 3 lid 
3 bedoeld. 

Uw opmerking is geheel juist; wij 
zullen de tekst aanpassen. 

De verwijzingen zullen in de 
tekst worden aangepast. 

 
 
Conclusie 
De ontvangen inspraakreacties geven op enkele onderdelen aanleiding tot wijzigingen of aanvullingen 
van het beleidsplan. Deze zijn in de derde kolom van het overzicht aangegeven. 
 


