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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Heroriëntatie (verordening) 
Adviesraad sociaal domein en 

cliëntenraden 

2374868  5 juni 2019 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 12 februari jl. is de Verordening Adviesraad Sociaal domein en Cliëntenraden Wmo en Minima 
Hengelo in uw gemeenteraad behandeld.  

 
Doordat hierover geen politieke markt is geweest, ontstond tijdens de raadsvergadering een 

discussie over de verhouding cliënten en niet-cliënten binnen een cliëntenraad. Deze discussie was 
voor het college aanleiding om de verordening terug te trekken. Om de (juridische) mogelijkheden 

hiervoor te onderzoeken vanuit de verschillende wetgevingen. En om daarover met de 
cliëntenraden zelf in gesprek te gaan. 

 
Mogelijkheden wet 

De afgelopen periode hebben wij de (juridische) mogelijkheden onderzocht. Kijkend naar wat de 
wetgeving van ons vraagt, zijn er verschillende lokale vertalingen mogelijk. De wetgever schrijft 

ons niet voor hoe wij dit moeten doen. Een advies- en/of cliëntenraad is een van de opties. 
 

Wet maatschappelijke ondersteuning 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 zegt dat bij verordening wordt bepaald op 

welke wijze cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet. 
De Wmo 2015 vindt medezeggenschap van belang voor alle ingezetenen, omdat iedereen op enig 

moment aangewezen kan raken op ondersteuning. 
 

Participatiewet 
In de Participatiewet is opgenomen dat gemeenten regels op moet stellen over de manier waarop 

cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet. 
 

Gesprek cliëntenraden 
Ondertussen hebben wij gesprekken gevoerd met de cliëntenraden. 

De Cliëntenraad Wmo was verbaasd over de discussie in uw gemeenteraad om alleen cliënten in de 
cliëntenraad te laten participeren. Zij hebben hierover ook met een aantal leden van uw 

gemeenteraad contact gehad. Wij hebben vanuit het college aangegeven te willen luisteren naar 
uw gemeenteraad en bezig te zijn met het uitwerken van een aantal scenario’s voor aanpassing 

van de verordening.  
 

De Cliëntenraad Wmo heeft uit de gevoerde gesprekken haar conclusies getrokken en haar werk 
neergelegd, nog voordat uw gemeenteraad in de gelegenheid is geweest verder te discussiëren 

over de verordening.  
Wat betreft de Cliëntenraad Minima Hengelo ging het gesprek over een ander onderdeel van de 

verordening, namelijk over hun onvrede met betrekking tot de zittingstermijn van maximaal 2 x 4 
jaar (zij willen een langere zittingstermijn). Waarbij wij hebben aangegeven dat wij vasthouden 

aan de 2x4 jaar, maar voor de huidige leden (die al jaren in de Cliëntenraad Minima Hengelo 
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zitten/ zaten) een overgangsregeling willen opnemen (de start van hun huidige termijn is de start 

van de eerste 4 jaar). 
Voor drie van de vier leden van de Cliëntenraad Minima Hengelo was dit een van de redenen om te 

stoppen. 
 

Het college betreurt dit ten zeerste, maar respecteert deze keuzes. Wij hebben de cliëntenraden 
natuurlijk op passende wijze bedankt voor hun inzet. 

 
Gevolgen opstappen cliëntenraden 

Het opstappen van de Cliëntenraad Wmo en de reductie van de Cliëntenraad Minima Hengelo tot 1 
lid, heeft geen directe gevolgen voor cliënten zelf. 

 
Wel heeft het consequenties voor het adviseren over en meedenken met onze gemeentelijke taken. 

Dit zullen wij voorlopig op een andere manier oplossen. De cliëntenraden zijn namelijk niet de 
enige verbinding met onze doelgroep. Dagelijks hebben collega’s contact met cliënten en 

hulpverleners. Daarnaast houden wij via de cliëntervaringsonderzoeken, ronde tafel gesprekken en 
benchmarks feeling met de doelgroep. En wij hebben nog de Adviesraad Sociaal Domein, die ons 

op veel onderwerpen adviseert (waar soms ook de cliëntenraden over adviseerden).  
 

Nieuwe situatie 
Hoewel wij de ontstane situatie betreuren en behoefte hebben aan reflectie hierop, zijn wij van 

mening dat wij de ontstane impasse moeten benutten om met elkaar te kijken naar de vormgeving 
van de cliëntparticipatie in Hengelo. Moeten wij doorgaan met de huidige vorm van 

cliëntenparticipatie zoals wij dat hebben vastgesteld in de nota Met respect… Op weg naar een 
nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning: 

- Cliëntenraad Wmo en Cliëntenraad Minima Hengelo met als doel advisering over de 
beleidsuitvoering en een meerwaarde bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de 

uitvoering van respectievelijk de Wmo 2015 en de Participatiewet/ armoedebeleid. 
 

Of zijn er andere opties? Wat vraagt de wetgever van ons? Hoe willen wij dit lokaal vertalen? 
Wellicht hebt u in andere gemeenten voorbeelden gezien van cliëntenparticipatie die ook voor 

Hengelo interessant zijn. 
 

Politieke markt 
Wij stellen voor om samen met uw gemeenteraad in een beeldvormende politieke markt een 

heroriëntatie uit te voeren op cliëntenparticipatie. Om daarna tot een passende verordening te 
komen. 

De Adviesraad sociaal domein maakt wat ons betreft geen onderdeel uit van deze heroriëntatie. 
Wel hebben wij de Adviesraad sociaal domein inmiddels gevraagd hierin met ons mee te denken. 

 
Via deze brief en de voorgestelde beeldvormende politieke markt beantwoorden wij de schriftelijke 

raadsvragen die Burger Belangen op 18 april jl. heeft gesteld.  

Wij veronderstellen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


