
 
 
Groningen, 21 oktober 2020 
 
 

Wil het college van B&W de Cliëntenraad de nek omdraaien? 
 
Vanwege de herindeling moet er voor 1 januari a.s. een nieuwe Verordening voor de Cliëntenraad (*) 
komen. 
 
Onder de noemer ‘zorgvuldigheid en een open en transparant proces’ stelt het college voor om 
nieuwe spelregels op te stellen voor de werving en selectie van de voorzitter en de leden van de 
Cliëntenraad. Een wethouder gaat zelfs in de sollicitatiecommissie van de voorzitter plaatsnemen, 
Van de huidige leden van de Cliëntenraad mag hooguit één iemand in die selectiecommissie zitten. 
Wie verder, naast de vakdirecteur, nog in de selectiecommissie gaan zitten, blijft in nevelen gehuld. 
De onafhankelijkheid van de Cliëntenraad wordt hiermee onderuit gehaald. 
Het staat ook haaks op de praktijk waarin het college alleen voorwaardenscheppend is en elke schijn 
van bemoeienis met en beïnvloeding van de Cliëntenraad vermeden wordt. De voorgestelde 
collegebemoeienis en de minimalisering van de rol van huidige Cliëntenraadsleden in beide 
procedures is voor de leden van de Cliëntenraad niet acceptabel. 
 
Ondanks alle mooie en lovende woorden over het werk van de Cliëntenraad, moeten de huidige 
leden opnieuw solliciteren als ze lid willen blijven. ‘Gelijke kansen voor iedereen’ stelt het college 
hierover. Dat is wel een miskenning van de inzet van de leden die nog wel door zouden willen. Het 
gaat niet om een reorganisatie, het werk blijft gelijk. Leden die goed werk leveren in de huidige 
Cliëntenraad moeten nu weer solliciteren bij een commissie waarin zelfs die nieuwe voorzitter zit. 
Ook op dit punt is de onafhankelijkheid van de Cliëntenraad in het geding. Het op deze wijze 
afserveren van de ervaring en deskundigheid van de huidige leden is voor ons niet acceptabel. 
 
Daarnaast riekt het naar het willen lozen van kritische leden. In de afgelopen jaren heeft de 
Cliëntenraad, zelfs tijdens de beperkingen door corona, meerdere adviezen uitgebracht die 
aanvullend op en afwijkend van het voorgestelde beleid waren; recentelijk nog over Schakelkans. 
Advisering vanuit het perspectief en de belangen van de doelgroep, zoals onze taak is, loopt niet 
altijd parallel aan de plannen van het college. De Cliëntenraad is geen ambtelijk orgaan, het is er voor 
de belangenbehartiging en cliëntparticipatie. 
 
Die ‘gelijke kansen voor iedereen’ wekt de suggestie dat er nogal wat mensen staan te springen om 
de maximaal 15 plekken op te vullen en er gekozen moet worden. De praktijk leert anders. Die 15 
leden zijn in de afgelopen jaren nooit gehaald. Met een strenge en stringente selectie is het nog maar 
de vraag of de ondergrens wel gehaald wordt. In de huidige situatie is die ondergrens 5; waarom die 
naar 7 verhoogd moet worden, wordt niet toegelicht. Hoopt het college op onvoldoende ‘geschikte’ 
kandidaten waarmee de Cliëntenraad de nek kan worden omgedraaid? 
 
Vanuit de huidige Cliëntenraad is meegedacht over een nieuwe verordening. Voor ons staan twee 
zaken centraal: 
1. De Cliëntenraad is een zelfstandig en onafhankelijk adviesorgaan en moet dat blijven, en 
2. De continuïteit van het werk, van jaren opgebouwde expertise vanuit een mix van beleid en 

ervaring, mag niet lijden onder deze (in principe administratieve) aanpassing. 
 



 
We zijn teleurgesteld dat het college niet is ingegaan op onze handreiking om samen met ons te 
kijken naar de verschillen in benadering; of er niet een oplossing te vinden zou zijn waarin zowel het 
college als de huidige Cliëntenraad zich in zouden kunnen vinden. 
We hebben nu ervaren dat we in de afgelopen maanden conform de huidige verordening hebben 
mogen meepraten, maar dat de nieuwe verordening voor de Cliëntenraad op papier al van te voren 
was vastgesteld: ‘We zijn formeel gehoord, maar we zijn niet serieus genomen’. 
 
Onze voorstellen waren en zijn minstens zo zorgvuldig, open en transparant als die van het college, 
maar hebben betere waarborgen voor zowel de onafhankelijkheid als de continuïteit. 
 
We roepen de gemeenteraad op om met ons en het college te komen tot een verordening die garant 
staat voor een onafhankelijke Cliëntenraad, waarvan de continuïteit gewaarborgd wordt. 
 
 
 
De leden van de Cliëntenraad Werk en Inkomen  
 
(*) 
Voor de advisering, belangenbehartiging en cliëntenparticipatie voor de Participatiewet, kent de 
gemeente een onafhankelijk adviesorgaan, de Cliëntenraad voor Werk, Inkomen en Maatschappelijke 
Participatie. 
 


