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Geachte raadsleden.
Geachte meneer/mevrouw.
Tijdens de stadsronde van 18 april 2017 inzake de cliëntenparticipatie Participatiewet is door de
raadsleden een aantal vragen gesteld, resulterend in de afspraak dat het college vóór de raadsronde
informatie verstrekt over het overleg met de nieuwe cliëntenraad t.a.v.:
1. Een rooster van aftreden van de leden
2. De namen van de leden
3. Het beschikbaar stellen van een jaarverslag.
Op 24 april jl. heeft hieromtrent overleg plaatsgevonden met de heer Jan Cornelissen, de voorzitter
van de nieuwe Cliëntenraad Participatiewet Maastricht-Heuvelland (hierna: CPMH). Met deze brief
informeer ik u, zoals afgesproken, over de uitkomst van die bespreking.
Beantwoording
Ad. 1. rooster van aftreden
Ten aanzien van het rooster van aftreden is overeengekomen dat de nieuwe raad een dergelijk
rooster zal opstellen. Dit wordt meegenomen in de vormgeving van het huishoudelijk reglement
van de Stichting Cliëntenraad Participatiewet Maastricht-Heuvelland (thans nog in oprichting).
Daarbij leert de ervaring dat er altijd sprake zal zijn van een fluctuerend verloop, ondanks het feit
dat de leden van de nieuwe raad allen gelijktijdig gestart zijn. De toeleiding naar (zo) regulier
(mogelijk) werk staat immers ook voor deze inwoners altijd voorop.
In het huishoudelijk reglement worden daarom ook nadere regels opgenomen die een waarborg
zullen vormen voor een soepele overgang tussen aftredende en nieuwe leden. In de praktijk
verloopt dit overigens veelal soepeler dan de in de stadsronde genoemde formele
overgangstermijn van 1 maand doet vermoeden. Gezien de leden van de CPMH bestaan uit
inwoners van de Maastricht-Heuvelland gemeenten die tot de doelgroep van de Participatiewet
behoren, zal een lid moeten aftreden indien hij of zij niet meer tot die gemeentelijke doelgroep
behoort; bijvoorbeeld in geval van volledige uitstroom naar werk of verhuizing naar een
gemeente buiten deze regio. Dit soort ontwikkelingen is veelal al enige tijd van tevoren te
voorzien. Als de uitstroom of verhuizing dan een feit is, dient er nog een beëindigingsonderzoek
ten aanzien van de uitkeringssituatie plaats te vinden. Hiervoor staat een maximum termijn van
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3 maanden. En pas nadat op grond van dat onderzoek de uitkering beëindigd wordt, geldt de
genoemde overgangstermijn van 1 maand.
Daarbij zou het niet zo mogen zijn dat met het wegvallen van één enkel lid het functioneren van
de gehele cliëntenraad onder druk komt te staan. Het redelijk ruime ledenaantal dient dat te
ondervangen. Tevens moet het procedureboek, waar de cliëntenraad momenteel aan werkt, er
voor zorgen dat kennisoverdracht naar de toekomst toe beter geborgd wordt en minder
afhankelijk is van individuele personen. Ook wordt gedacht aan de mogelijkheid van een
reservelijst of kweekvijver van potentiële nieuwe leden.
Ad. 2. Namenoverzicht
Wat betreft de bezetting van de cliëntenraad heeft de voorzitter, ook namens de leden,
aangegeven geen bezwaar te zien in het beschikbaar stellen daarvan. De actuele namenlijst treft
u hieronder aan. Na vaststelling van de verordening en formele installatie van de nieuwe
cliëntenraad, zal de informatie ook beschikbaar gesteld worden via de website van de CPMH.
Samenstelling Cliëntenraad Participatiewet Maastricht-Heuvelland d.d. 01.05.2017
naam
woonplaats
1
Evelien Beijer
Maastricht
2
Ad Braamse
Berg en Terblijt
Jan Cornelissen (voorzitter)
3
Maastricht
4
Jan Hacking
Gulpen
5
Ursula Haenen
Eijsden
6
Perry Hendriks
Maastricht
7
Noorbeek
Judith Geijsel
8
Eys
Toine Göttgens
9
Maastricht
Hanaa Kassi
10 Hana Rahim-Abid
Maastricht
11 Bianca Schuman
Maastricht
12 Jolanda de Vreede
Maastricht
13 vacant (ivm verhuizing)
Heuvellandgemeente
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De bezetting laat een evenredige verdeling zien tussen leden uit Maastricht (6) en het
Heuvelland (5 + 1 vacant). Benadrukt wordt evenwel dat de kwaliteit van de leden en regionale
dienstverlening die met de gezamenlijke raad wordt nagestreefd, te allen tijde voorop staat.
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Ad. 3. Jaarverslag
De voorzitter van de cliëntenraad heeft verder kenbaar gemaakt graag zorg te willen dragen voor
het door de raadsleden gevraagde jaarverslag. Hij beschouwt zo'n verslag als een extra mogelijkheid
om de activiteiten van de cliëntenraad beter en transparanter onder de aandacht te brengen.
Verbinding Wsw
Met de voorzitter is ook nog door gesproken over de mogelijke verbinding van de cliëntenparticipatie
Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw). Dit, vooral met het oog op de
koppeling van de gemeentelijke doelgroepen binnen de Participatiewet. In de stadronde is al naar
voren gebracht dat het allereerst van belang is dat de nieuwe gezamenlijke cliëntenraad voor de
Participatiewet een formele basis krijgt in de voorliggende verordening. Er is echter ook op gewezen
dat nadrukkelijk de verbreding wordt onderzocht richting de Wsw. Die mogelijke verbreding komt
voort uit het ontstane momentum dat zich bij de andere (vanuit de Wsw verplichte) cliëntenraden
voordoet.
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In het licht van de decentralisaties en de afbouw Wsw verkennen de beide cliëntenraden Wsw - één
aan de zijde van E2M (de drie gemeenten rondom MTB) en één aan de zijde van G2V (de drie
gemeenten rondom Wozl) - alsook de Stichting Belangen Gehandicapten MTB, momenteel hun
toekomst. Daarbij wordt nadrukkelijk gedacht aan een gezamenlijke cliëntenraad sociale zekerheid
breed. Dit, ingegeven door de intensieve samenwerking, beleidsafstemming en gezamenlijke
uitvoering in de regio op gebied van sociale zekerheid. Maar vooral ook vanuit de vraag hoe nog
beter op te komen voor de brede gemeentelijke doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Mensen die voorheen in de Wsw terecht kwamen, vallen nu immers onder de Participatiewet.
Dit is een traject dat de kans met zich mee brengt om de reeds lopende ontwikkeling breder in te
steken en zaken naar de toekomst toe efficiënter en effectiever te organiseren. Het gegeven dat dit
bottom up ontstaan is, biedt een goede voedingsbodem voor draagvlak, maar houdt ook in dat er
ruimte en tijd nodig is. Hoeveel ruimte en tijd is op voorhand moeilijk in te schatten. Op korte termijn
vindt in ieder geval verder overleg plaats tussen alle betrokken partijen.
De uiteindelijke keuze om de cliëntenparticipatie Wsw daadwerkelijk bij de Participatiewet aan te
haken, zal uiteraard op basis van inhoudelijke voor- en nadelen worden afgewogen. In geval dit
positief uitpakt, zal minimaal aanpassing van de vigerende Verordening Cliëntenparticipatie Wsw nodig
zijn. Daarmee komt dit thema, weliswaar in een later stadium, zeker nog onder aandacht van uw raad.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Sociale Zaken, Ouderenbeleid, Stadsbeheer, Sport & Recreatie
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