Raadsvoorstel

Agendanr: CS4
Kenmerk: 15-0125584

Datum collegevergadering: 5 juni 2015
Onderwerp:
Participatieraad Baanbrekers
0.Samenvatting:
Op 11 december 2014 heeft de raad ingestemd met de beleidsnota Participatiewet “Iedereen doet
mee in de Langstraat”. In genoemde nota zijn de kaders voor de nieuwe Participatieraad
Baanbrekers vastgesteld. Er zijn gesprekken gevoerd met de Klantenkamer Wwb en WSW om te
komen tot één gezamenlijke Participatieraad. De Klantenkamer WSW heeft besloten op te stappen.
Het proces is voortgezet met de Klantenkamer Wwb. In overleg met de Klantenkamer Wwb is een
verordening Participatieraad opgesteld. Deze verordening moet door het Algemeen Bestuur van
Baanbrekers vastgesteld worden. Op basis van de huidige Gemeenschappelijke Regeling
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (GR) kan dit niet. De cliëntenparticipatie WSW moet eerst door
de gemeenteraden worden gedelegeerd aan Baanbrekers. Voorgesteld wordt, om vooruitlopend op
de technische aanpassing van de GR eind 2015, te besluiten de cliëntenparticipatie WSW over te
dragen aan het Algemeen Bestuur van Baanbrekers.
1.Wat is de aanleiding?
In de Participatiewet, die per 1 januari 2015, in werking is getreden is bepaald dat cliënten en hun
vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet en dat dit in een
verordening wordt vastgelegd.
2.Wat willen we bereiken?
Met dit voorstel willen we bereiken dat het Algemeen Bestuur van Baanbrekers bevoegd is de
verordening Participatieraad vast te stellen.
3.Waarom willen we dit bereiken?
De raden van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben de kaders voor de op te
richten Participatieraad vastgesteld. Vervolgens zijn met de Klantenkamers WSW en WWB
gesprekken gevoerd om te komen tot 1 Participatieraad. De Klantenkamer WSW heeft besloten op
te stappen. Het proces is voortgezet met de Klantenkamer Wwb. In overleg met de Klantenkamer
Wwb is een verordening Participatieraad opgesteld. Deze verordening moet vastgesteld worden
door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers.
De verordening klantenraad is per 1 juli 2015 door de gemeenteraden ingetrokken.
4.Beleidsvrijheid JA/NEE
Ja, de kaders zijn door de raden vastgesteld naar aanleiding van de Beleidsnota Participatiewet
“Iedereen doet mee in de Langstraat”.
5.Wat zijn de financiële consequenties?
geen
6.Inspraak
De concept verordening Participatieraad is tot stand gekomen in overleg met de Klantenraad Wwb.
De door de klantenraad voorgestelde aanpassingen zijn integraal overgenomen.
7.Vervolgtraject besluitvorming (inclusief communicatietraject)
Na besluitvorming door de raden kan het Algemeen Bestuur van Baanbrekers de verordening
Participatieraad vaststellen.
8.Fatale beslisdatum JA/NEE
Reden:
9.Bijlagen bij dit voorstel: geen
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10.Voorstel
Wij stellen voor de invulling van de cliëntenparticipatie WSW over te dragen aan het Algemeen
Bestuur van Baanbrekers vooruitlopend op de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers op dit punt.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK
de secretaris,
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De raad van de gemeente Waalwijk;
gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 5 juni 2015,
gezien aangehechte bestuurdersbrief 05-15 van 27 oktober 2015 met bijgevoegde
memo,
BESLUIT:
De invulling van de cliëntenparticipatie WSW over te dragen aan het Algemeen Bestuur
van Baanbrekers vooruitlopend op de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers op dit punt.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 november 2015
DE RAAD VAN WAALWIJK
de griffier,

de voorzitter,

G.H. Kocken
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