Huishoudelijk Reglement
Cliëntenraad Sociale dienst Venlo 2016
Artikel 1 - Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo
Op grond van artikel 47 van de Participatiewet is er een Cliëntenraad Sociale dienst die
wordt betrokken bij de wijze waarop de dienstverlening plaatsvindt en waarin, vanuit
ervaringsdeskundigheid, wordt gereageerd op nieuwe beleidsvoornemens.
Artikel 2 – Formele rol en taken Cliëntenraad Sociale Dienst
De formele rol van de cliëntenraad staat beschreven in de nota Adviesstructuur Sociaal
domein die in december 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. De cliëntenraad staat in
direct contact met de afdeling SLW (Samen Leven en Werken). De cliëntenraad is met twee
personen vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal domein.
De taken van de cliëntenraad zijn:
1. De cliëntenraad geeft feedback op de wijze waarop de dienstverlening door de afdeling
SLW plaatsvindt.
2. De cliëntenraad denkt vanaf een vroeg stadium mee over nieuwe beleidsvoornemens
m.b.t. de Participatiewet.
3. De afdeling SLW betrekt de cliëntenraad reeds aan de voorkant bij het formuleren van
nieuw beleid (co-creatie). Leden van de cliëntenraad zetten zich in bij tijdelijke
werkgroepen t.b.v. dit nieuw beleid.
4. De cliëntenraad geeft adviezen, gevraagd en ongevraagd, over gewenste
beleidsaanpassingen door aan de afdeling SLW en de Adviesraad Sociaal domein.
Artikel 3 - Samenstelling en formele rol van de Cliëntenraad Sociale dienst Venlo
De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 15 personen waarvan 12 cliënten SLW en (ter
ondersteuning) 3, door de cliëntleden aan te wijzen, personen met deskundigheid op het
gebied van de Participatiewet.
Artikel 4 - Benoeming en zittingsduur
1. Het college van B&W benoemt een onafhankelijk voorzitter en draagt zorg voor adequate
ambtelijke ondersteuning.
2. Indien er vacatures zijn in de Cliëntenraad worden alle cliënten van de afdeling SLW,
woonachtig in de gemeente Venlo, in de gelegenheid gesteld zich te kandideren voor de
cliëntenraad. De voorzitter heeft de regie bij het selectieproces.
3. De zittingsduur van een lid bedraagt zes jaar, welke maximaal met twee jaar kan worden
verlengd. Een rooster van aftreden is daarvoor opgesteld.
4. Openhartige deelname aan de cliëntenraad heeft geen gevolgen voor de uitkering van de
cliënt.
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Artikel 5 - Vergaderingen
1. De Cliëntenraad vergadert minimaal twee maal per jaar op uitnodiging van de voorzitter.
De Cliëntenraad bepaalt zelf hoe vaak vergaderingen nodig zijn.
2. Bij afwezigheid melden leden zich per e-mail of telefonisch tijdig af bij de voorzitter of de
ambtelijk ondersteuner.
3. Agendapunten kunnen door alle leden worden ingediend.
4. De vergaderdata van de Cliëntenraad worden gepubliceerd op de website van de
cliëntenraad.
5. Op verzoek hebben cliënten inspreekrecht bij vergaderingen bij de cliëntenraad.
Artikel 6 – Inloop spreekuren
1. De cliëntenraad houdt regelmatig inloop spreekuren t.b.v. de doelgroep, de uitkeringsgerechtigden in de gemeente Venlo.
2. Leden van de cliëntenraad stellen zich minimaal tweemaal per jaar beschikbaar om de
inloop spreekuren te houden.
3. Voorbereiding van de spreekuren, zowel organisatorisch als inhoudelijk, wordt door leden
van de cliëntenraad gedaan.
Artikel 7 - Onkostenvergoeding
1. Ieder cliëntlid van de Cliëntenraad Sociale dienst krijgt voor het deelnemen aan een
vastgestelde vergadering, vergadering van werkgroepen en houden van inloop
spreekuren een onkostenvergoeding uitgekeerd. Deze vergoeding heeft geen gevolgen
voor de uitkering van de cliëntleden.
2. Reiskosten worden alleen vergoed voor reizen buiten de gemeentegrenzen.
3. Onkosten, zoals bijwonen van congressen en cursussen, beheer van de website van de
cliëntenraad en contacten met de achterban, worden volledig vergoed.
4. De vergoeding van reiskosten en overige onkosten geldt voor alle leden van de
cliëntenraad.
Artikel 8 - Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.
2. Op dat moment vervalt het eerdere ‘Reglement Cliëntenraad WIZ Venlo 2013’.
3. Dit reglement kan worden aangehaald als “Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Sociale
dienst Venlo 2016”.
Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Cliëntenraad Sociale dienst dd. 15
september 2016.
Namens de Cliëntenraad Sociale dienst Venlo

Anneloes Hovens
voorzitter
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